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★中等講習會

金曜日午後七時より學會にて（隨 

時入會可）

用書 

講饰 

會寶

Bona Sinjorino 

松本淸彥 

月額金五十綫

★例會兼硏究會

每水曜日午後七時より

本月より Zamenhof 譯 Fabeloj de An
dersen （II）を硏究

〔會費不用〕

★初等講習會

6月

費
場
込 

伶
會
申

時日6月16 H（月）より7月31ロ（木） 

迄每週月、木兩日午後七時より 

丿n書及講師□短期講習書ーー靄木淸彥 

ロ初等讀本——平澤義1 
全期間2 ［11］（前納の事） 

日本エス學會講習室 

開講當日受付

★會 話、會

21H （第三土曜）午後七時より 

丸の內鐵道俱樂部（市電永樂町下車日 

活本社を南へ右に折れる丸之內ホテル 

の・後〉に於て。會費金五錢 

話者理硏研究H吉城忠正氏
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綠 の 旅

アミカ•アンテ"ナショナーノレ

二三日前迄は.ジプシーの群が移動車の列 

を並べて、玉轉い次矢、鐵砲、ぶんぶん廻し・ 

メリーゴーラりンド.さては人魚や片榆芒、 

靖國神社の祭禮のやうに.樂隊.客引き.か 

ん高い女の聲の入り亂れてゐたパストリーノレ 

街t. は何一つなく片づいて.雨催ひの空 

にプラタヌスの影.抱きあってゆく男女の姿 

“晤い。四月十七Hの夜た、月に二回・木啜 

日の夜、コロボラー伯のアパートで.諸國の 

男女が數十名集って文藝.科學、或は舞踊ミ 

樂しい集會を催す;ミになってゐろ。

バリーについたら是非來るやうにき招かれ 

てゐたので.自動車ねざめたのは.七時に近 

かった。コロボラー家に南フランスに領地な 

持ってゐちバンカ♦リー系の舊家で.伯は風變 

りな言語學Ŝ/：.三十國位の葺葉は話ができ 

な、日本語も葛等小學迄の讀本仁すっかり誰 

んで.今は漱行に炉かって少し閉口してゐる 

らしい。もう少しE!本諮がうまくなったら. 

H本に嫁さんを探しに行くさうで.□本人さ 

なければ給婚ないさうだ。エスペラント任 

勿論うまい。小さい自働昇降灘（さいって、パ 

リーの新式アパートのQっは・大槪昇みだけ 

で、降りみ時安使はせない）で五階、いやH 
本式なら六階迄昇る.左手の戶に立って呼铃 

を押すざ、おこなしさうな々中が顏か出す。

中からはLう男女の笑聲が轉げ出てくい 

集ってゐる外套や相子が堆く重りめってゐ 

ろ。

右手の一室なおけるご、燦然さ輝い仁紅色 

の光の中に、女が五六人坐ってゐる。下膨れ 

の脊の此い老婆が・につ二り眼ななくして立 

ってき了:、コロおラーの毋堂代・フランス語 

がこんできて握手なすみ。

伊藤徳之助

「おやエスペランチストですが」女逹の前 

に・きちんざ立って.何か朗讀い•けてゐた 

中年の男がいきいきなりエスベラントで話か 

け“

「徽軾 二れ（ニエスベランチストの印です」 

ざその男が私の胸をさし乍ら婦人達にフラン 

ス語で說明する。

「いつからおやりです」「ごうやって御習ひ 

です」「旅はごうでした」,女逹がたづれるの 

むエスペラノトで答へろ、男が一々通譯する。 

その度每に女達が感心したやうにじろじみ人 

の顏も見ら。

「ごうです、少しもなまりが愉ヽ、吾々ご 

合じ調子です」c男が自慢さうに女連にフラ 

ンス語でやってゐる。

「一縊誰方ですか丄ご男に訊＜ e.名刺を 

くれた、スペイソの新聞記者ヒジュラ氏だ。 

よい加滅に女逹のさニろなるりかけて.一番 

奧の伯の也齋に入るざ・伯をさしおいて若い 

男が。

「やわ.エスペランチストですか」ご流暢な 

調予で話かける.傍から

「よくおいで・なさいました」。コロホ・ラーfti 
（1H本語を使ってみたくてIようがないらし 

い。

「エスペラントにしませうよ」ご若い男がに 

二にこする。

外國人らしくない。御客がくるざ・ごうし 

てめ却•せないやうにし二うかざ、心使ひねし 

て.何くれざ餐す□本人のやうにコロボラー 

（X.書物や酒遢や日本の品々でうづまった部 

屋の中も.もじもじ動いてゐみC

「まづかけて下さいれ」芒・私を安樂椅子の 

中におI二む。

「國際的に.ギリシャの御酒で乾杯しませ
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う」。琥珀色のリキュールが、コップの中で 

光る。スヰス人のペルヌー■そ二に透げ二ん 

できたビジュラ\

「逃げてまましたよ.一服吸ひたい」。エス 

ペラントが宙返りすみ。

「ロ本で職は敢いでざうか」〉ペルヌーが話 

かける、コロがラーがにやにやすろ。

「高等學枚で今ドイツ語ミ自然科學を敎龙 

てもます。日本に行きたいのですが」ゝ

「きいてあげませう・藤澤君な御存知です 

か」。

「フ•ヂ.サ・ワ・ア やわ、ジュネーヴで逢 

つ；：ニミがあります」。

£） 一0さ、犬本敎のN氏が入ってくる。乂 

乾杯だ・エスベラントだ。

「ミ•うです、池本さん、貴方はエスペラント 

む しなくてはだめですよ丄コロポラーが私 

ね案內Lた男にフランス語で話かける.さっ 

ゝから長椅子にうづくまってゐた池本氏仁ミ 

うざう頭をか＜ 〇

「やります、論文がすんだら.きつさやり

:ますよ」。

「二の部屋に入み者丄エスペラントね學 

ぷべしJ
「いやそれより、二の集りに仕エスベラン 

トを使はなくてはいけない;さにしよう」，

小さなセルビア人が入ってくる。フランス 

語でしゃべ“

「君、エスペラントを知らないのか」。

「エスペラントは難しいでせう」。

「馬鹿X二5言ひ給ふな.やさしい二さ 

二の上むしですよ」。

コロボラー厲書棚から、二三册のエスベラ 

ントの獨習書をさり出してセルビア人におし 

つけみ。知らない人に構仕ずにエスベラント 

許りで話むする。

「今日は殘念です、武林夫人ご山川さんの 

日本舞踊がめりません」。

「ほんさうですか」。

「殘念ですれ」。隣の部屋から高い女の歌聲 

ミピアノの音がもれてくる。

「始まったのですか」。

「いや、武林夫人の踊の代町に、スペイン 

の女の力が・歌って下さるのですが.俄だも 

のですから.伴奏者ミあはせてゐちのです」。

「一寸のぞかして下さい」。N氏がわたふた 

过出てゆく。皆眼を細くして笑ふ。

コロ・ラー仕起って物理の本も出Lてく 

み。弟はキュリー夫人の弟于で物理舉者だ. 

長い革の卷尺も芒り出す。

「二れ（［私の發明い:計算尺です。まだあ 

りますよ.小形蓄音器です」;）

やっこ手札形の乾板位の大3さの箱もあけ 

て十二吋の盤をのせる、手の匕に支龙て.螺 

旋なかけち。

「明日朝早くドイツに立ちますから.殘念 

ですが今日はニれで失禮さして下さい」。

「早く師っていらっしゃい。ペルリンより 

パリーでは御友達が待ってゐます」;，

「是非夏には歸ってきます」。

伯のwir:エスペラントミ他阈語の比較研 

究の論文も手にして立つ.握手の雨が降ろ。

「もう御歸りですか」。隣の部屋から母堂が 

よろけ出てくち。美しい、スペインの女は. 

紅い光の部畫で咽喉をしばってゐた。

XXX

パストリーノレの街“暗い。

「フランスの女を御!知りですか」。N氏はで 

っぶりふざった脂ぎった顏をさしむける。

「知りません匕」。

「女な知ちこその网か征服できますよ」。 

プラタヌスの若葉任そよぐ。

「御尤ですがり.私（1:平利主義のエスベラ 

シチストです」。

自動車任マイヨーの廣堤へざ走ってゆく。
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科學の領域へESPaを

特輯號に對する辯I
エスベラントが文化のちらゆる領域へ僅入 

Iてゆくのを見るのは我々にさって愉快至極 

の事であろ。「ニかくエスペラントの宣傅の 

時代はすでにすぎたのだ。旣にエス語の實用 

化の時代が來てゐる。我々東亞のEsperan
tistoj 任しひ化けられた舌を鼓舞してニの平 

易む武养讥みエス語ね驅使して大いに活用せ 

ねI工ならないさ思ふ。

こんな若へヵ・ら本月號のレサオは持別號芒 

して全誌もろげて主さして自然科學にdediĉi 
する事にした。澤山の會員諸兄の中で自然科 

學を專門させられる向は或は僅少であろかも 

Lれないが自分の專門であるご否ざに論なく 

エス語がちらゆみ分野に活用せられる事も否 

まれろ同志はあみまい。二三ヶ月前の本誌で 

k文藝及社會科學方面のエス語についでの密 

別記事がちつ'T:ので今度找方面をかへて自然 

科學の方面にしたのである。

勿論□然科學さいつ讥所で人分いろんなも 

のを入れたので或に了"科學號ごいった方が 

よいかこも思つ了:がそういふ芒まナ:大堆範圍 

が廣いのでfi然科學を主號芒してそれに附隨 

したものな併記すら事にしr:〇所謂歷史さか 

倫理ざかいった風な人文科學の方血は取扱っ 

てない。（勿論科學の分題なんて人によって議 

論がまちまちで甚だ困難だが）。

过Iニかく本號で仁自然科學方面のエス語の 

文加に仁ぎん・な種類のIのがわろかな一幣す 

ろ事のできる樣にさ思って手近にかった數筒 

の文獻から材料もさったartikolojも揭教す 

み事にした。

科學界に於けるエス語の歷史

エス語の創始以來我々の同志の中に任科學 

者特に自然科學者が割合その數が多い標でお 

る。Zamenhof （工眼科替でわりKabe 乂然 

り 〇 Grabowski （X inĝeniero でめり Sebert 
將車は技術官出身であつ化。エス語が自然科 

學の方面に相當注目されるべき立場にわっか 

のもこの事實からう:なづけよう。

併しながら何分學術の分野は甚仁廣大無邊 

で同じく瞽者にも內科留めり外科警わり眼科 

圈
って一團芒してその方面の種々の出版物もエ 

ス語でだすご云ふ事（工人數の少數のため全く 

實現不可能な有様でめった。それで科學者を 

打って一丸さした廣い範園の莒門家を網羅す 

るより外に手段がなかった。

卽ちまづエス語運動史の初期の部もみ〇さ 

1906年Ĝenevaで第二回萬國大會の開われた 

時科學者のfakkunsidoが催されSebert將 

軍が議長でCarlo Boulet敎投が書記をつ过 

め7こ。そ して その時 "Iu tenia cia Scienca 
Asocio Esperantista,, が創立された〇

尤も旣に1904年以來パリの Hachette書 

店からは a Intemacia Scienca Revuo v が出版 

されてゐたのでめみ。猶乂その當時旣に 

Bricard 氏の aMatematika terminaro" やフ 

ランスの醫學エス會の “Anatomia Vortaro）f 
やRousseau氏の“Vade Meciim "等が出版 

されてゐた。

その後 Scienca Revuo 11191!年に 11 Scienca 
Gazetonさなって1914年迄續いたが世界大戦 

勃發の結果すべての文化運動が一時中絕しア： 

時同誌も發行不能に陷りI.S.A.E・も活動も 

停止しĴ:〇

大戰後Niirnbergの大會で】・S・A.E・け復 

活したが1925年になってパリのEollet de V 
IsleざRousseau €＞兩氏がU.E.A.の助をか 

りてu Scienca Bulteno nなだす樣になってか 

らやつこ甦生の第一歩なふみだしたわけてわ 

ろ。併い£がらニれ芒ても戰前に比べれば甚 

た微弱でかろ。其後U.E.A.から獨立して 

“Bulteno”を出す樣にして年四回（1,4,7,10 
月に一册づ、）我行してゐる。內容任16貞程 

［二すぎな、、し戰甫JのScienca RevuoやScienca 
Gazetoの様にampleksaでないのでsciencaj 
artikolojな入紅ろ事ができないので主さして 

Scienco方面のエス運動の動靜を報道する機 

關I二すぎないが心めちscientistoj-espcrantistoj 
は少くごも之に加入して之を支援せなければ 

ならぬさ思ふ。それで我學會でも之に入會の 

手緻を取次いでゐる次第でむる。目下同
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"Bulteno"には nScienca Fundamenta Esper
anta Terminaro nの名の下に數學（算術、代 

數.幾何.三角・微分・積分・解析幾何）力 

學、天文學・物理學・化學等の基本的の術語 

にフランス語譯な附してエス語で説明を與へ 

たものも連載屮であみ。二れ（エニの力tfiil-T： 
づさはるものにこって最もありがたい事でわ 

ろ〇 '

その中にこのAsocioも追々發展Lて戰前 

の樣な隆唤さりIごす務ご思ふ。

一般のSciencoの方面から特にぬきんて'ゝ 

進んでゐみのは醫學の方面におけな邨及狀態 

でめって此方面に（工持に戰前からTutmonda 
Esperantista Kuracista Asocio ざいふのが設立 

されてゐて戰前には4<Kuracistonさいふ雜 

誌も仁してゐたが戰後はu lnternacia Medicina 
Revuo”を發行lてゐち〇

これは年六冋隔月發行であってしかも可な 

りampleksaであり實に堂々たみ雜誌であみ。 

鶴家エスベランチスト任特にみのがす事ので 

きぬ雜誌である。目下附錄芒して^ledicina

Terminaroな連載中でめあ〇

★ Internacia Scienca Asocio Esperantista 
へ入會希望の方（［學會宛1叩1〇錢御拂込の 

上住所姓名（共にフリガナ付）明記申込れ 

れば御取次致します。但し今巾込れても 

本年一月入會の事になりBultenoは一月 

號からきます。 亠

★Internacia Medicina Revuo （I東京市本 

鄉區東京帝國大學需學部解剖學敎室內工 

スクラビーダ・クルーボ（振替口座•柬京 

75525番）へ年額2圓30錢を拂込れれば同會 

で取次ます。

ラナオの方 面で（I1924年 に"lnternacia 
Radio-Asocio"かでまて1926 年に（エ ° lnter
nacia Radio-Revuo''ざ云ふ ampleksa kajt 

interesaな雜誌を出版し了:が同誌任まもなく 

發行を停止ししのけ遺徳でめる。

その外に任專門學術雜誌ミ云ふLの任わま. 

りないわけでわる。

自然科學に關するエス文献目錄

次に自然科學方面のエスペラント文獻で今 

貧弱な材料から書キぬい了:匕のご學會の文庫 

の目錄ざを併せて次の樣な目錄むつくってみ 

た。勿論二れは十分komplet耳でし何でしな 

い。（目下エスクラビーダ•クルーがの浦君に 

お願ひしてH本ででた科學方血の文獻殊に醫 

學方面の報告集その他抄錄に至みまで全部を 

網羅し了：目錄作成な依賴してめる。それがで 

きれば特に二ういったしの、多數に存在する 

段畢方面の日本だげの立派•な目錄がで3ろ事 

ミ思ってゐろ。）

注意:ーー】・次の目錄の中で▲印の本（工學會洋書部で取次ぎ彳辱み見込のもの。

2. △印の本は學會洋書部在庫品のあるtの。（但部數さほ芒•多からず）。

3. *印は報告類で旣に絕版のもので入手不可能c

4. 印のないものはすべて目下の所學會で取次ぎ得ないもの及び旣に絕版にて入手不能の,

もの。 灌小・ ….ヽ点・,りア桑童 #
本誌で書籍名を紹介すらざよく入手可能か否かな問台の手紙が山積して手不足の事務

が益々濫滯しますから上記の入手不能及取次不能のLのに對する御問合ざ（よ差控へられ 

72し。乂學會文庫にあるのIお耳ないのもありますし文庫品でも貴重品ですから貸出力, 

できませんニミむ豫めお斷り致します。

¥早一 般・*

A Enciklopedia V ortareto Esperanta （Veras）19!〇.

A Konsilaro por la farado de la Sciencaj kaj Teknikaj Vortoj （LS.A.E・）“ ' :

△La Vojo al la Scienco de Estonto, （A. Ferminan）.〔價稅共 3? 錢〕

★ ★數 學★★

Matematika Terminaro kaj Krestomatio, (Paul Bricard}.
La Geometrio n Folietara,n (Rene de Saussure)・
Pri Kalkulilo Soroban'〇, (K. Naka：nura).
La Kontinuo, (Huntington),
Pri unu Speco de Kurbaj Liロ域(Dombrovski).
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Elementoj de la Geometrio Absoluta, (C. Voros).
Analitika Geometrio Absoluta, (C. Voros).

A Inicado Matematika, (C. Laisant).〔價 共 44 錢〕

Inicilo Matematika, (J. Camescasse).

物理・化學.ts物.天文學

* Helpa Tabelo por Redukti Atmosferan Premon al】n Marnivela Vaporo, (Oishi). 
A Alegorioj el la Naturo, (M ・(dtty).〔價稅共 37 錢〕

rorĉiaina Kalendaro, (T. Peter).
Vidaĵoj de Senlimo, (M・ Finot).
La Kometo de Halley, (S. Blaĵko).
La Difino de la Dattago en Kristana Epoko, (E. Fleischer .
Baporto de la Aerologia Observatorio de Tateno, No.].

Esperanta Nomenklaturo de Kemio kuj hortaro de Kemio, (I. S. A・ E.) 
Naturscienco, Mondkoncepto, Religio, (J・ Reike).

APri la Origino de V Homo, CArth-ir Keith).〔價稅典1 El O!錢〕

* La Granda Piramido. (U E. A.の Esp.誌の附錄)

La Kalendaro (L. PO.
△Elementa Fotografa Optiko, (Karlo-Verks).〔價稅共 37 錢〕

* Abstracts from Rikwagaku-Kenkyŭ-jo Iho.
* La Mekanismo de la Hardiĝo kaj Malmoligo de Cemento, (T. Maeda).

Anatomio kaj Maturiĝo de la Ŝalmoj de unu Tritika Planto, (A. Atanasov).
* Meĥanismo de Sapiĝo de Celnlozesteroj de Altaj Fatacidoj, (T. Sakurada).
* La Solvebleco de Karbono Duoksida en Kaŭĉuko Vulkanizita, (T. Vamamoto).
* Intcrseksoj kaj Testudŝelkoloraj Katoj, CU. Osirna).
* Piknogonoj Alkroĉigantaj al Holoturioj, (H・ Osi ma)・
* Piknogonoj Parazite Vivantaj en Bivalo, (II. Osima).
* Hermafrodita Marstelo, Asterina Batheri Goto, (H. Osi ma).
△El la Mondbildo de P Nova Fiz ko (Reiche).〔價稅共 37 錢〕

A Kemio de 1'Universo (Ferminan).〔價稅共 37 錢〕 •

Nia (dutaga I^ano (Trainer).
Provo de Kemia Nomigado (Berthelot)1909.
Ornitologia vortaro oklingva (Stojan).
Projekto de kemia vortareto (Rt^nard kaj von Melkebeke)1903.
Ko^oidkemia terminaro (T. Maeda}.

△Leksikono de Kemio kaj Farmacio (Hermesa Rondeto) Voi.I, Voi.IT, Voi. ITE 
(Voi.I, II (I絕版)〔Voi. III,價視共 56 錢〕

* La Konsisto de Magnezioksiklorida Cemento (Maeda k. Yajnane}.
* Studo pri Magnezioksiklorida Cemento.

Provo de Kemia Kompreno de V Monda Etero (Mende!或ev).
Pri la Teorio de F Jonoj (Helto).
La Travideco de P Akvoj (Thoulet).
Metamorfozoj de la Steloj CNordmanni
El la Vizaĝo de la Tero (Saess).

^Apartigo de a- kay P-Santaloloj (Tsukainoto kaj Itabashi).〔價稅共 7 錢〕

★* H 學・*

▲ Provo de Marista Terminaro (Rollet de F Isle).
▲ Vocabulaire Technique et Technologigtie, (Ch・ Verax) 1907.
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AManinfaka Esp-Vortaro, (E. Wŭster).〔償稅共1圆 09 錢〕

Skizo kaj tabeloj por Konstruo de Kurioza Sunhorloĝo, (S・ Plijanskij). 
Rezisteco de 1գ Ferkolonoj (Villarcal).
Scienca Krozado de la «ipo " Princesse Alice " (Richard^.
Provizora vortareto pri peltoj kaj ombreloj.
Vocabulaire fran^ais-esperan to de la pho tc grapli ie (Verax)丄907・ 
Talklo de teknikaj vortoj aperintaj en la u Scienca Revuo n 1904. 
Kelkaj vortoj pri aŭtomobilo (Seŝdel) 1909 (Scienca Kevuo).
Novaj teknikaj vortoj akceptitaj de la Komisiono 1913 (Scienca Gazeto). 

△La Evoluo de la Telefonio (Isbriicker).〔價稅共 59 錢〕

セ早ド 弟學★★
〔皆學論文のエス語書孑抄錄等は此外に澤山劭ろ〕

A Konsiloj pri Higieno, (R. Stelle).〔價稅共 20 •錢〕

△ Pri Varm okui turo,(ヽV. "VVinsch).〔償稅共 49 錢］

Pri la Elektra Aktiveco de nia Korpo, (W. Winsch).
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La Kormalsanoj, (〇・ Burwinkel). ■
Kiel ni plibeligos la Vivon ? (Sagulo).
La Pesto en Milano dum 1630, (A. Mazoni).

* Uber die Innervation der Scgnentierten Muskeln, CS. Niŝi\
La Malbonaj Flankoj de Sporto, (J. Vilms).
Zur Morphologie des M. Trapezius, (S・ Niŝi)・
La plej Simpla Metodo por Serodiagnozo de Sifiliso, (M. 5furata\
La Apliko de Radioj Ultraviolaj al Sterilizo de FAkvo, (〇, Bujwid).

* Biologia Esplorado pri Vermo u Stephanulus Dentatus,n Parazitanta en Porko, (K.
Takegami ノ.

* Pri Kokosarkomo, (T. Ogata kaj Ŝ. Kaŭakita).
* Vber die allgemeine Diffdrenzierung der Stammuskulatur, (S. Nisi).
A Esperanta Medicina Krestomatio, (Eskulapida Kluboj.〔價稅出 44 錢〕

Kremacio kontraŭ Enterigado, (H・ Erichsen).
Kvin Prelegoj pri Bakterioj, (〇. Bujwid)・・
Farmakologia Praktiko por Studentejo (H. Ilajasi kaj K・ Tamura).

* 卩巧la Rizmalsano de Birdoj, (Ogata, Kaŭakita, Suzuki, KagoŜima).
Neomaltuisrno kaj Kulturo, (J. Ferch).
Gruvu Popolhigieno kuj Socia Demando, (IL Salokannel)・
Terapio de Diabeto, (L. Bauer).
Pri Kstetiko en Medicino, (H. Swiecicki).
Kuracado de la Mallakso kaj de ĝiaj Komplikoj, (A. Albert).
Anatomia Vortaro Kvarlingva (Boucbard)1906.

ASekspsikologio.〔償稅共 37 錢〕

Jvappiort (ie la C)nunission de la Nomenclature Pharrnaccutique (en Bulletin de la 
Feddration rntcmationale Pharinaceutique, Nr. 4.1923.)

La Principo de la Movado por Ĉasta Vivo (Roskes-Dirksen).
* Kkzamenmetodo pri la efikeco de kupoksvakcino per inokulado (II. Kasai).

Elefantiazo kaj Filariazo Med. Bildaro Fotografa つ.

* Pri Ia Maturiĝo kaj Fekundigo ĉe ! ゝ … ・ ー-•… ・

* Pri la stado de inkubacio ĉe la malsano
Evolucio de Evoluciismo (Le Monnier).
Por niaj filoj (Fournier丿・

La Tekniko de la Termala Kuracado & Aix-les-Bains (Djrdel;・

ĉe ia ovo de markukumoj H. Ohshima). 
pro manko de vitamino. (Ogata)
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★★ラ チ 才

Internacia Radio Leksikono peslingva (P. Corrct).
Vortaro de radio-ing7a Esperanto CApton).
Radio por Esperantistoj (Int・ Badio-Iievuo 合衣〉 

△Intemacia Radio Manual.〔價稅共錢〕

J^adio-Amatora Vortaro Kvinlingva (〇・ Ginz).
Radio-Esperanto (La Nova Epoko). 
Raclio-Ordbog (I)an-esp. Esp-dana) (Aersoe).

△Higieno kaj Moralo (Good).〔價稅典 37 錢〕 

Mia nuna sintenado pri Apeondicito (R. Morris). 
Al mia fratineto (letero pri seksvivo) (Ortt).

未刊行の科學エス文献

原稿は大脸完成してゐるが種々の都合で刊 

行の運び1-V'T1らないtので!ntern. Scienca 
Asocio Ep・で調杳したもの"次の樣でわち。 

(:の項では特にa然科學のみでな < 科學全 

般について記載すろ。)

注意:——これは著者のadresse等につい 

ての問合せ等任一切直接S-ro Rollet de V 
Isle, 35 Rue du Sommerard, Paris 宛照會下 

さい。

Mitologia Vortaro (J. Mangada).
Juro (Boucon, Laignier,ヽV・ !?age, II.

Lambert )・
Polico, parolata portreto, Sistemo Bertillou

(fnt. Polica Bulteno Jan.1912)・
Blinko (Bolingbroke Mudie).
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Framasonaro ( X )・ 
Geometrio kaj Matematiko (Kohoŭt)・ 
Matematiko (Verai)
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Geodezio (Kijuĉkov).
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Inĝenierarto (Ritz, Nattes, Honeysett^
Azorin).

Militterminaro (Major J. Cox, leŭtenanto 
Populus).

Maraj aferoj (Elliot Snow)・
Gasindustrio (A. Bouvier).
Metalurgio (P. Dejean).

Teksarto (Peyraud, Pride, de Coninck).
Ceramiko (N・ AVissen ・
Muziko (Butler, Ad. Ŝefer).

Ludterminaro (エ Martin^).

Alpista Sporto (E. Kuder).

Voi.3 de Teknika Vortaro seslingva Sebio- 
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Voi 5 de Teknika Vortaro, Sekcioj 1,2» 3, 
& 9,10 (E. Rocher)・
Voi 8 de Teknika Vortaro (Tiard kaj aliaj).

Seslingva Vortareto de diplomatiaj terminoj 
(Th. Cart kaj aliaj).

Ponto-konstruado, kun desegnoj (P. L. 
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Arkitekturo (Fr・ Azorin).
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Peltoj, ombreloj (X).
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F I Z S K 0 丁・

TELEFONIO

J
AM de jarmiloj la problemo pri rapida tnmspoTtndo de sciigoj kaj 
koni u ni koj okupis gravan lokon en la lioma peuso, kaj oni povas(liri, ke 

la teknika; r；medc)j por facila komunikado je grandaj distancoj egale evo
luis kun la t uta komplika socia vivo.
Rimarkindaj stupoj en la transporto de komunikoj estas la transiro de 

la kuriero al la letero, de la letero al la telegramo, de la telegramo al la 
telefona interparolado, (iis la nuna momento la tolcfbnio reprezenlas lu plej 
perfektan komunikilon, ne nur pro ĝia rapideco, sed ankaŭ ĉefe pro la 
fiikto, ke ĝi permesas la saiiperan transportadon de la homa voĉo, kiu 
6iam estis la plej intima interrilato inter la homoj.

La distanco, je kiu oni povas aŭdigi sin per la voĉo, estas tre limigita, 
kaj jam delonge oni serĉis rimedojn por pligrandigi tiun distancon. Jam 
antaŭ jarcentoj oni konis la t ransportadon de la sonoj per t uboj kaj Ja 
plifortigon de la voĉo per sipvokiloj； sed la vera evoluo de la telefonio 
komenciĝis nur pos t Li apliko de la elektro al la problemo.

Jam en 1861 Philipp Reis, germana instruisto por la fizika scienco, 
konstruis kaj publike montris aparaton, per kiu la transj)orto de sonoj pere 
<le elektro estis ebla. Ne plu ekzistas dubo, ke li ankaŭ sukcesis aŭ ligi 
j)arolatajn vortojn ĝis en distanco de ĉ.100 metroj for de la aj)arato. Seci 
lia aparato estis praktike ankoraŭ ne uzebla, kvankam ĝi enhavis jam la 
fundamenton pof telefonadD. Kiel ofte okazas, la eltrovinto ne posedis 
sufiĉan korpan forton kaj necesajn raonrimedojn, por daŭrigi sian studadon 
kaj la periektigon de la aparato. Kvankam diversloke, speciale en A ngi ujo, 
oni multe eksperimentis per la aparato de Reis, tamen daŭris ĝis 1876, 
ĝis kiam—])resl<aŭ samhore—Keli kaj Grav en Ameriko prezentis la pat(?nt- 
gkribojn pri praktike uzebla telefon-aparato, kiu en sufiĉa amplekso trans- 
portis la homan voĉon al malproksima loko. Prave kaj rajte oni nomas

［物理學』電話術。——和蘭の熱心な同志であってしかししingva Koiuitatano 
Akademiano でめる!sbrŭcker 氏が自ら筆いって Rudolf Nosse 社の Biblioteko Tutmonda 
(N-roj 21-22)の一部过して書いた„^voluo de Telefonio** (電:話術の發達)の一箔であ去。 

同書仕三五版48頁に圖版14頁もそえたので需話術の發明から今口迄の發展の劭ミをのべ電 

話機の構造を始め交換號の連絡の有様無線電話等をふくわ通俗科筆書ざしてよむに好適 」

【註】transformado 蛾送。sci igo 報道〇 komuniko 通信。okupi gravan lokon 遁人な位 

皆占むc teknika rimedo技術的方法。evolui發展、進展c komplika socia vivo二みいっ 

忙社會生活。rimark^nd^ ŝtupo顯著な階梯。trans,ir,〇移り馥り。kuriero飛脚。telegramo 
電信。sen^ra 直接の。!ubo 筒。apliko 應用。elektro 電氣。fizika scienco 物理學。
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Rei s-on 门 eltrovinto" de V hodiaŭa telefono/ĉ kaj Bell-on "kreinto de la 
liondiaŭa telefonio."

Esence la telefono de Bell, kiu kun malgrandaj ŝanĝoj estas uza t® an
koraŭ nun, konsistas el ŝtalmagneto, kiu portas malgrandan bobenon kun 
kupra fadeno, kaj kontraŭ kies fino troviĝas fera membrano, kiu povas 
libere vibradi- La t ^letono povas funkcii kici sendilo kaj ricevilo, kiam 
oni interligas la fadenojn de la dii bobenoj• La vibradoj de la unua mem
brano naskas malfortijn elektrajn fluojn en la unua bobeno- Tiuj fluoj 
estas kondukataj al la dua bobeno, kie ili plifortigas aŭ malplifortigas la 
altirforton de la magneto, tiel ke tiu ĉi lasta vibrigas la duan membranon, 
kiu reproduktas la acrvibradojn de la voĉo>

Nuntempe la telcfbno estas uzata nur kiel ricevilo kaj ne plu kiel sen
dilo, ĉar per la telefono kiel sendilo oni povas venki nur tre malgrandajn 
distancojn. Plifortan sendilon oni trovis en la mikrofono, kun kies eltrovo 
ĉefe la nomo da Huglies estas ligita. Tamen la mikrolono estas en multaj 
rilatoj kaj de multaj eltrovisto pliperfektigita, kaj en sia nuna formo ĝi 
apenaŭ memorigas pri la originala mikrofono de I fuglies. La nuntempaj 
mikrofonoj konsistas el malgranda skatolo plenigita per karba pulvoro・ しa 
karba ］）nlvoro troviĝas inter du vandoj el karlx）; el kiuj la dekstra estas 
tenata de ・】况 korpo de la mikrofono,（lum ke la maldekstra estas fiksita 
al la vibranta membrano> j

La principo de la komuna funkciado de la mikrofono kaj telefono estas 
Ia jena : pro la vibradoj de la membrano Ia karba pulvoro esttis alterne 
pli kaj malpli premata, kaj pro tio varias la elektra rezisto de la pulvoro. 
La elektra fluo de kelkaj elementoj estas kondukata tra la karba pulvoro, 
kaj pro la varianta rezisto de la pulvoro ankaŭ varias la forteco de tiu 
fluo. La fluo estas kondukatra la bobeno de telefono, kie ĝi laŭ la jam 
priskribita mctcdo reproduktas la vibradojn de la mikrofono.

La mikrofono, la telefono, la baterio, kiu produktas la elektran fluon, 
kaj la interligantaj fadenoj estas ankoraŭ hodiaŭ preskaŭ la solaj aparatoj, 
kiuj funkcias （lum telefona interparolado.

El ^Evoluo de Telefonio de J. R. G. Isbrilclcei\
—.................................——-——■・・・・—----——    --------ー

aparato裝 置。telefon1adT〇電話 する事。eftrovlnf〇發明者。monrimedo金錢のてだて。 

perfekt,ig,〇 完成。diversloke カ々で。eksperimenti 寳驗す。 sam^ofe こ、でに sampempe
ミ同義' patent^skribo持許申請書。telefon-aparato電話裝置。ŜtaLmagneto鋼の磁石。 

bobeno kun kupra fadeno 銅線をまいたコイル〇 fe“ membrano 鐵の薄板（membmno=膜）〇 

vibfad!振勤す;5〇 funkcii 働く。 sendilo7 送話機。ricevilo 受話機。elektra fluo 電流。 

artifforf〇 引力〇 tiel ke それで。tiu ĉi lasta = magneto0 reprodukti 再現、再成。mikrofono 
マイクロフサン（微音器）。apeaaŭ memorigas pri la originala -根元の微音機について（エや 

っざ思ひ起さしめる位c karba pulvoro炭2粉末c vando隅壁。變化す。rezisto抵 

抗。baterio «池。（一箇の電池はpi】。さ云ひ數箇の時この語を用ふ。）



170

KEMiO

TRIANGULA BENZENA MOLEKULO
Hipotezo pri la konstria)de la benzena molekulo rilate al la magneta dure fakteco de 

la benzcnseriaj fluidaĵoj・ De C. Vincent Richard.

V A sesangula formulo de Kekule restos sendube ankoraŭ longatempe 
し praktika maniero prezenti la benzenan molekulon C6IIG en plata fbrmo>

Tamon tiu ĉi formulo taŭgas je teoria vidpunkto nur se oni nuligas la 
fakton, ke cin atomo de karbono estas ligita je la du proksimaj, en diver
saj maniorcj t. 〇. unuflanke per duobla ligilo, aliflanke per simpla ligilo. 
(Vid. fig.1) ・

Ĉar oni konas, devenante de C6II6, nur unu orto-duoblc-anstatan让an 
materion. Per la' supra formulo devas ekzisti du.

La [risma formulo de Ladenberg ankaŭ ne t n tigas, ĉar ĝi estas (fig. 2) 
saturata formulo ； kaj oni konas diversajn sesklor i(ll)en zenoj n, CcH6C16 .

Spaco tute mankas al mi por disvastigi multajn motivojn aliajn pri la 
netaŭgeco de la du formuloj de Kekule kaj Ladenberg•

Aliparte estus necese en tiu afero memori la fizikan 1(gon eltrovitan de 
sinjoroj Cotton kaj Mutton (Annales Chim. el Phys.1910}.

Ciuj malsimplaj materioj de la benzenserio havas la magnetan(lnrcfrak- 
tecon, kaj tiu durefrakteco estas ĉiam trovita pozitiva. Kontraŭe, oni ne 
trovis tiun durefraktecon ĉe la materioj ne kuŝantaj en la bcnzcim serio. 
Fakte, se oni metas vazon da benzeno en magnetan kampon, oni povas 
rimarki kaj mezuri la durefraktecon de la fluida benzena materio. La lumo 
ne estas refraktata sammaniere en tiu ĉi fluidajo laŭ la direkto de la lum- 
mdio dum la daŭro de la magneta kamjx). Se la magneta kampo ĉesas, 

durefrakteco malaperas. Estas eble kompreni tiun fenomenon, faraute

『化學』三角形のベンゼン分壬(ベン乞ン族液縊の複屈折に關しでのペンセ・ン分子の椿造に 

對する假說)。----二れは一枚のfolioに書かれたものです。原作罷で(ニベン匕ンの意味にben-
zinoむつかってゐますがbenzenoの方がよいざ思任れみから峻更し仁。勿論benzinoでペン 

せンi H6H6)も表す人もめるがbenzino (I型ろベンジン卽ち石汕ベンジンもさす事にするの 

が普通。商品でめら不純なベンセン(C6II3の外にtoluenoを含む)をbenzoloごよぷC6II6 
をもbenzoloこよぶ事もめる。

[註】triangulo三角形。molekulo分子。hipotezo假說。magneta磁石の■磁氣の。 

duVefrakt ec 〇複屈折〇 benzedseripベンゼン族の。fluidaj'〇液粘〇 sesangula六角形の〇 

formulo 式(二■は構造式)。sen dube 疑もな く。 plata formo 平面形。teoria vidpunkto 理 

論的見地〇 nur sc~ = mir kiam ~ 〜の場合にのみ〇 nul ig'； la fakton ke ĉiu atomo de karbono 
… 谀素の各原子が•••の事實な無視する。t.e. = (io estas卽ち。unu-flanke • 一方て・(エニ重の 

結合(dfobis1収iis)で他方で“單-の給合を以て。!igaro(I原子の化合の手を云ったt 
の〇 vid. fig. l = vidu iigurcn !第一圖な見よ〇 devenante 誘導して〇 orto-du^oble-anstataŭ7- 
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la hipotezon de molekula orientado en la benzonseriaj materie))sub la influo 
de magneta kampo.

Ĉar sinjoroj Cotton kaj A bitton trovis, ke la pecetoj orienta taj estas 
multe pli malgrandaj ol la nltramikrsokopaj pecetoj, oni devas konkludi, 
ke la magneta kampo orientis Ia molekulojn mem.

Mi do pensis, ke la formulo CJI6 devas esti ebla per (lu platoj rek
tangulaj. Mi serĉis eblecon konstrui tiel C6IIG, kaj mi trovis la ĉi-subaii 
(fig. 3) formulon en kiu la atomoj de hidrogeno estas ligitaj duope je tri 
atomoj da karbono, per rektaj linioj perpendikularaj je la plato de la karboj.

Fig i F勺・5 F对・3

En la magneta kampo, okaziganta la ckorientadon de ĉiuj samaj mole
kuloj, ĉiuj molekuloj ĥiriĝas paralelaj kaj la materio povas prezenti laŭ la 
direkto de la lumo, du malsamajn rezistecojn je trapasado de la lumradio.

En la ĉi -supra konstruo mi (fig. 3) notis la verajn sidojn de la ses numeroj 
(1)(2) (3) (4) (5) (6)，kiujn oni uzas en la formulo de Kekule por klarigi 
la aferon : Anstataŭaĵojn kaj izomerojn.

Mi provis tiun ĉi formulon de tiuj vidpunktoj, kaj mi trovis, ke ĝi 
klarigas izomerkazojn pli bone ol la formulo de Kckule< Ĉar ĝi ankaŭ 
klarigas la ienomcnon de durefrakteco, mi pensas, ko ĝi estas akceptinda. 
En plena manskriba jo, pri tra k tante tiun aferon, mi donis manieron kon
strui praktike la mol(?kulojn por la studado de la kemio organika. Sam
tempe mi ankaŭ donas formulojn pri multe da tipaj benzensariaj formuloj 
per la dirita triangula benzeno.

..Triangula Benzena Mohkulo" de C. V. Richard.

ifanオルトに二玉に置換せられた。du （I du materiojnの略。prismaプリズムの・三加柱 

の。saturata飽和の（化學で云ふ鲍和ミはそれに他の元素等ル附加するL附加し得ざるĥ 
の。）。ses^klofid^ benzeno C6H6Ci6の名稱。（kloドidSのidなら接尾字任化學で“…化物を 

意味する。例・klorida （［鹽化物。sulfuドidS は硫化物。）dis^vasfigi multajn motivojn sliajn 
pri la neわii/ec•〇…「K.及L.の二構造式の不適當な事についての他の澤山の動因（こ、では 

理由をさす）も據大する〇」の意でその理由について大いに議論を發展さす事も怠味したしのこ 

思ふ。fizika lego物理上の法則。eftrovi發見す。 pozitiva止の。 vazo容/。 magneta 
kampo 磁晏c fluida 菽狀の。lumradio 光線。 molekula crienfad?o 分丁動向。 ultramikro- 
skope限外顯微鏡的。orient!方向をむかせる。（二、ではdirektiに近似）。plato rektangula 
正三角形の板。ĉi-subaすぐ下の。hidrogeno水素〇 karbono炭素。rekta linio直線。per
pendikulara je la plat〇… 炭素の平面に垂直な。rezista'〇抵抗。tra,pas,ad,〇通過。sido位 

置。anstataŭaĵo置換體（寧ろsubstituadoごすべきか）。izomero異性縊。!zomefkazo異 

性體のできみ場合。man?skrib?aĵ,〇原稿。kemio organika有機化學。<>P«典型的。
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diversaj kometoj,

ASTRONOMIO
ヽ

KOMETO DE HALLEY
okdekaj jaroj de la 17-a jarcento Tsaako Njutono revenis al la 
pri la forto de pezo, kies efiko regas ĝis la orbito de la luno, kiuj,

unuafoje aperis en lia kapo en 1GG5—1666, kiam li estis nur 23-jara・
Persistema meditado en la regiono de la teoria meĥaniko kondukis lin al 

rigora matematika klarigo de ĝi; (hime la apliko de eltrovitaj de li teore- 
mqj al plej diversaj movoj de astroj de nia sunsistemo montris al Njutono； ke 
tiuj movoj estas la rezultato de reciproka altiro de korpoj, kiu estas 
inverse proporcia al kvadrate^ de distancaj inter la korpoj. Tiuj profundaj 
kaj malfacilaj esploroj estas publikigitaj (1087) en lia glora verko ^Mate
ma tikaj Fundamentg^ eldonita per rimedoj de Edmundo Ilallev amiko kaj 
estimanto de Njuton〇.

Diligenta observo de fenomenoj estantaj ĉe apero (Ie 
induktis Njutono interalie al la konkludo, ke la trajektorioj de la kometoj, 
i Hate al suno, iici negrave malsimi ias parabolojn, ke oni povas son granda mal
precizeco ilin trakti kiel tiajn. Li donis grafikan metodon por difini para- 
bolan orbiton de kometo, se oni konas tri punktojn de ĝia vojo sur la fir
mamento kaj uzis tium metodon al la difino de orbito de hela kometo de 
168〇, unua teleskope (per lornego) trovibi, kvankam, en sama dato, kiam 
ĝin t rovi s Kirko, la kometo estis videbla per nuda okulo. El la observaj 
de tiu kometo, faritaj de Flemstido kaj el si:y propraj, Njutono kalkulis ĝian 
orbiton kaj la antaŭkalkulitaj pozicioj de la kometo estis tiel proksimaj al 
Is ol；s?rvitaj, kc neniu, dubo povis aperi pri la ĝusteco de la doktrinoj 
uzitaj en la bazo de la kalkulo. Tiel estis metita la komenco de la difino 
de la kometaj orbitoj rilate al la sun〇.

Li kalkulis la pozicicjn de Ia kometo videblajn sur la ĉielo en la

『天文學』ハナー彗星。----モスコー大學の天文臺のS. Blaĵko氏のハレー彗星に關するも

の、エス譯でKolekto de la Internula Scienca Revuoの一部ざして1910年に出版され化も 

のでめち。四六倍版纱!I・〇ハレー彗星について任十數年前卽ち本書の出版され亢峙分に地球 

の近くに表はれて地球さ卑突するかもしれぬミの事でふ、に世間で騷がれたものでめる。

【辻】kometo 彗星。jarcento 世紀。Njutono=Newton ニュートン。forto de pezo 重力c 

€fiko 効果〇 orbi!〇 軌道。regiono 領城。meĥaniko 機械學。rigora 嚴格な。khir'ig・〇 說明。 

aPliko 應用。teoremo 定理。movo de astro 星篩の運行。sunsistemo 太陽系。reciproka 
Eldiro 相互引力〇 inverse proporcia el kvagdratoj de distancoj inter la korpoj 物體間の距離の 

二乘IT方ハニ逆比例丁る。publik ig i發表する。estim^nfo尊敬者。observo肌察〇 fer.o- 
ffi€no 圾象。indukli 蹄納すみ。N. = 5juton 〇 trajektorio 彈道（軌道）。parabolo 抛物線。
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momento de observo, en konsidero, ke ĝi sin movas laŭ elipso kaj trovis 
ankoraŭ pli gustan koincidon inter kalkulaĵo kaj observu je)ol kiam gi estis 
ĥirita konsiderante ke la vojo de la kometo estas parabola. La finaj rezultatoj 
de lia kalkulo, presitaj en 1719, sed publikigitaj nur en 1749 estas jenaj :

Kemeto de 1531 Kometo de 1637 Kometo de 1682
Momento de paso tr3 perihelio 1 25 Augusto 16 Oktobro 4, Septembro

】沁 Grinwiĉa tempo j 19h 2111 44m 21h 22m
Longitudo de acensangulo .................. ......... 45〇3〇, 47。18 ノ 40〃 50°48,
Deklino *.................................................. ......... 17°(/ J7°2(/ 17°4(/
Longitudo de perihelio ...................... ......... 301012ノ 301。旳0〃 301°63z
Distanco de perihelio ĝis la suno............... 0.57993 9.58507 0.5825
Granda duonakso de elipso.................. .............. 17.7845 17.9422 17.8835

Movo retrograda

La kaŭzon de diferenco de la elemende tiuj tri kometoj Halley tnte ・
ĝuste vidis en altiro de la kometo per planedoj; el esploroj de Njatono li sciis, 
ko la neregulajc)j de movo de la planedoj kontraŭ la leĝc>j de Kepler ekzis
tas tial, ĉar ilia movo estas regata ne sole de la altirforto de la suno sola, 
sed ankaŭ cle ceteraj planedoj. Samtia Ie la influo do la planedoj nepre 
devas ŝanĝi konstante la vojon de la kometo. Li eldiras konsideron, ke la 
ŝarĝo de la clemcnt<>j devas esti evidente tia, kian ni konstatas per observo. 
,,Sed<f, li diras: „ektuŝinto nur iom tiun demandon, ni lasas ĝian pluan 
esploron al nia idaro, kiam la vero sin malkaŝos cl fenomenoj mem".

En la fino de siaj meditoj li skribas : „vi vidas do t ielan konkordon de 
Ia elementoj de ciuj tri (kometoj), ke estus mirindaĵo, so ili estus tri mai- 
eamnj kometoj aŭ se tio ne estus la reveno al nia suno kaj tero de unu 
saina kometo shi movanta laŭ elipso", kaj kun la sento cle nobla patrio
tismo li aldonas : ntial se, komibrme al ĉio jus dirita, ĝi ree venos al nia 
mondo ĉirkaŭ 1758,la senpartia idaro ne rifuzos konfesi, ke tiu eltrovo 
estis unuaf(yje farita de Anglo".

Do la idaro ne forgesis tiujn parolojn : ĝi eĉ deziris noti, ke V antaŭdiro 
estis farita ne de iu ajn Anglo, sed nome de H:dley kaj tiun kometon nomis 
kometo de Halley.

El Kometo de IIolleya de S. Blaj ko.

tiel ne-grave marsimilas parabolojn, ke •抛物線ごひごくちがってゐる程（・もないのでそれを 

抛物線（kiel tiajn=kiel parab.）さして取扱っても大した誤なお二さない。malprecizeco不 

辎密さ。grafika metodo圖示法。orbito軌道。firmamento蒼空・天空。teleskopo翠遠鏡 

= 1om'eg'〇。per nuda okulo 肉眼で。anta^kalkuPifa pozicio 位置。elipso 隋圓。kuincido 
一致.合致。kulkul対〇計算Iの結果）。obserV町〇觀察（の結果）。perihelio近日瓯 Grifl- 

wlĉaグリニッチの。lon灿udo經丿驭 acensanguloのacens, （I ascensio （登昇）の出か〇 

granda dtfocfakso 艮軸の半分〇 retrograda 逆行の〇 aiWr'〇 引力。ne regui aĵ 〇 不規UJ な事〇 

lego de Keplerヶプレルの法則。aPtir forto引力。ne sole〜sed ankaŭ--〜のみならず又…。 

elipso 隋圓）patriotismo 愛國心。kornforme a!に・-致して。sen^arti^ 不偏不黨の。ektrovo 
谀見。Anglo英國人。antaŭdiro像言。
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ANTROPOLO®〇

ORIGINO DE L' HOMO
La Dato de la Homa Ekesto

E
STAS senutile sei•& en tavolo ankoraŭ pli antikva ol la miocena pri la 
ekesto de P homo; en tia tavolo ni nur trovis postsignojn de eligantaj 
antropoidcĵ. Ĉiuj ateste^ nun je nia dispono subtenas la konkludon, ke la 
homo evoluigis — kiel Lamarck kaj Darwin kredis — el antropoida simio, ne 

pli alu en la zoologia grado ol la ĉimpanzo, kaj ke lu dato—je kiu la 
homaj kaj la antropoidaj linioj de deveno komencis disiĝi — estas proksima 
al la komenco de la miocena periodo.

■

Ia Pruvoj de nia Antropoida Deveno

Nia geologia serĉo, kiun mi resumis tre mallonge； ne produktis ĝis 
nuu la finan kaj decidigan ateston pri la antropoida origino de F homo; 
ni ne trovis ĝis nuu perfektigitan homon eliĝanta el sia antropoida enfer
maĵo. Kial，do, la plimultaj modernaj antropologoj posedas la konvinkon, 
ke estis antro|x）ida stadio en nia prapatraro ? Ili ne estas pli bli udaj ol 
vi al la diferenco, kiu disigis homon kaj simion en strukturo, en asp?kto, 
k:y en konduto. Mi devas mallonge priparoli la bazojn de tiu & kon
vinko ・ Frue dum la nuna jarcanto prof. G. II. F. Nuttall, de la Univer
sitato de Cambridge （Anglnjo） eltrovis fidindan kaj precizan metodon de
termini la parencecon de unu speco de animalo al alia, komparante Ia 
reakciojn de iliaj sangoj. Li trovis, ke la homa sango kaj tiu de la grandaj 
antropoidaj simioj montris preskaŭ la samajn reakciojn. Ju pli malpro
ksimega la animalo estis en struktura skalo, des malpli la grado de la 
reakcio. Lu bakteriologoj trovas, ke la vivanta antropoida korpo posedas 
preskaŭ la samajn emojn al infektoj kaj cltnontras la samajn reakciojn, kiel la 
homa korpo. La cerboj de homo kaj antropoido en siaj strukturaj organi-

厂人類學』人類の起原——Arthur Keith敎授の「人類の起原について」から拔萃。同書は世 

界的の權威たち同敎授が1927坏•に英國のしeedgにおげる英國科學振興協什でなした演說な本 

にして書いたものをエス譯したtのでおって原書は最も新しv':の方面の著作过して世界的に 

よまれてゐみものて・めろ。ダーウィンの述べた「種の起源」の說に新しい最近の學說的根據を 

かたへたものでDarwin說の發表から〇wcnの反對說やHnxleyの賛成說ね始めその後の 

舉說の變遷をのべ「人類進化の機構」「未解決の問題」rDarwinの家」「何故に余はDarwinisto 
か」等の如き章な設けて通俗的に興味深い論述をなしてゐち〇

【註】eeesto出現。senutile無用。（耐灿竭 有害）。tavolo miocena第三紀中新統層。 

（百萬年程以前）〇 postsigno痕跡antropoido類人這〇 je nia dispono我々の思の儘に〇
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alia・ Kiam la lioma embrio ekestas cu la utero,

eu neniu alia ・ Ni t revas la samajn pcstrestin tajn
—en la korpoj homa kaj

zajoj estas tiel similaj, ko kirurgoj kaj fiziologoj transigas eksperimentajn 
observadojn de unu al la
ĝi kreskigas strukturojn tre komplikajn por fari ligilon kun la patrina 
korpo. Ni scias nun, ke precize la samaj komplikaj procedcvj okazas en la 
antropoida utero kaj 
strukturojn —la sarnjijn ,,envolua（lajn postsignon" 
antropoida・ しa antropoida patrino karesas, vartas, kaj suĉigas siajn idojn 
laŭ la homa maniero・ Jen nur kelkaj aferoj, en kiuj la homo similas la 
antrojx）idan simion. Kiel alie oni povas klarigi tian amason da koincidoj, 
se ns supozi komunan prapatraron ĉe ambaŭ ?

La Evoluo de la Cerbo de Y Homo

La decidigaj ĉapitroj en la Deve）io de V Homo de I）arwin estas tiuj, en 
kiuj li penas doni historiau priskribon pri la deveno de la homa cerbo, 
kaj pri la diversaj funkcioj, kiujn tiu organo helpas. Kiel oni taksas tiujn 
ĉi ĉapitrojn miiitempe ? I）arwin ue estis profesia anatomo, kaj sekve li 
akceptis 】a asortDii de IIuxley, ke estas neniu strukturo en la horna cerbo, 
kiu ne troviĝis jam en tiu de la anteopoido. Ijhŭ la opinio de IIuxley la 
homa carbo estas nur plene evoluinta el antropoida cerbo; kaj ties cerbo 
laŭvice, esttis nur evoluinta cl la originala primata・ De kiam oni taris 
tiun ĉi aserton, miloj da anotomoj kaj fiziologoj studis kaj komparis la car
bon d?la homo kuj la simio; nur antaŭ malmultaj monatoj prof. G・ Elliot 
Smith, nia ĉefa aŭtDritatulo pri tiu ĉi afero, resumis la rezulton de tiu ĉi 
intensiva csplorojene :—.,Nenia strukturo, kiun oni trovas en la cerbo de 
oni trovas en la cerbo de simio, mankas en la homa cerbo : kaj aliflanke 
la homa cerbo malkaŝas nenian formadon de ia speco kiu ne troviĝus en 
la cerbo de la gorilo aŭ la ĉimpanzo.・・la sola distinga trajto de la homa 
cerbo estas kvanta.n La diferenco vere vere estas nure k vantu, sed la 
gravecon de la diferenco oni ne povas trograndigi. La esenca problemo de 
la homa evoluo estas la kresko de la cerbo; kiam iii solvos tiun ĉi ni 
estos solvintaj ĉiujn.

El ^Pri La Origino de V Iliano" de Prof. Sir A. Keith.

subteni 支持す。k okludo 結論。evoluiĝU 進化する。simio 猿。zoologio 動物學。ĉim
panzo 理々。linioj de de'veno系統線（系圖の線）。disipi分岐する。modesta へ目の。 

proksinfunfe 大凡〇 pruvo 證明〇 geologio 地質學c resumi 要約すら〇 decidigi 決定的。 

origino 起源。perfekfig^i 完成する。en,ferm,aĵo,包有物。antropologo 人類學者。 konvinko 
確信。stadio 段階。pra^atfaf〇 先祖。strukturo 構造。balo 基礎。determini 決定する。 

pareoc,ec,〇 血綠性。reakcio de sango 血液の反應。tiu de la grandaj •-の tiu （I sango を 

う lĴZ）〇 skalo 規模。bakteriologo 細菌學者。infekto 傳染〇 efmontri 示す。cerbo 腦。 

kirurgo外科替〇 fiziologo生理學者。embrio胎生。utero子宮〇 varti保育す・subig i哺 

乳す。anatomo解剖學者。primato人類及猿頓の總稱（ニĥではその一種）。
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HIGIENO

BAKTERIOJ
I alkalkulas la bakteTiqjii al la kreskajoj (plantoj), nome al la grupo

丄、de kriptogamaj (kaŝe florantaj) kaj al la familio de fung()j・
Proksime parencaj kun la bakterioj estas la ŝimoj; ili diferencas t amen 

per multe pli grandnj dimensioj kaj per pli komplikita maniero de pluri- 
gado, ol ĉe la bakterioj, kie ni havas sindi vidon laŭlarĝan; en tiu ĉi rilato 
la bakterie^ similas la ieĉ:)jn, estas tamen malpli grandaj ol ili.

Kelkaj specaj de bakterioj estas moviĝemaj, tiaj bakterioj estas provizi・ 
tnj per antenoj (palpiloj, har-piedetzjj), simile al aliaj etaj vi vestajoj ・

La bakterioj disvolviĝas plej bone sur snbstcrnoj malforte alkaliaj —la 
simoj — sur malforte acidaj —la feĉoj — sur neutraj・

Ni konatiĝu nun pli detale kun kelkaj sjecoj de bakterioj・ Antaŭ ĉio ni 
devas atentigi, ke la nomo de bakterioj ne tute resendas al ĉiuj formoj, kiujn 
ni kamprenas sub ĝi. Ĉar ni alkalkulas al ili formojn globaj u kaj ŝraŭ- 
bain, kai la bakterio aŭ baderi/Lim aicmifĥ g nrdinHmn R^an<rcton. Kuti rre 

nomas bakterio, stangeton pli maldikan kaj pli longan — bacilo一formon 
globan — grajnulo, ŝraube-kuntorditan — ŝraŭbbakterio aŭ vibrio.

Liuj formcĵ es^as plej ofte renkontataj, kvamkam krom ili ekzistus 
ankoraŭ aliaj, kiujn ni aŭ reduktas al la jus nomitaj pli ĝeneralaj formoj； 
:ul donas al ili aliajn nomojn ; grajuulojn kunigitajn je du ni nomos duoblaj 

•〇;), je vicoj — rozari ulo {streptokokoj je grupoj — berar-baktcrio {stafi
lokokoj je kvar — kvaroblaj {tdracenoj je kuboj ―■ kulh-baktcrio {sarcinoj 
ハ」!a scienco pri bakterioj ni kalkulas ankaŭ pro praktikaj konsideroj 
ŝimojn kaj fungetojn kaj eĉ kelkajn specojn de protozooj (prabestetoj) kiel

『衛生啓』バクテリヤー波蘭クラカウのJagelona大學敎授で熱心な同志であみOdo 
Bujwid博士の著した”KviD Prelegoj pri Bakterioj44过いふ細菌學の概論(四六倍版50頁)の 

 紺から拔萃したもの。

【註】aFkalkuii 算へニも、〇 kresk,aj,〇 植物。kriptogamo 隠龙柚物。familio de fungo 菌 

類〇 皿】。徴(召)〇 dimensioヂメンシ円ン(援がり)〇 diferencas per〜 〜によって異る(〜の點 

がちがふ)〇 plufiĝ ad*〇繁殖・增殖〉kie (X ĉe lu bakteriojにか、る關係詞〇 sin'divldĵo分 

裂〇 !au^ar^a 橫の。feĉo 酵母菌〇 speco 秫類〇 movigema 活動的〇 cs(i provizita per 
Menoj般手をそ』丈てゐみ。vVestSjo生物。dis'vcIv'iFi加開す;擴がる。substerno下 

敷、土臺〇 forte alkalia弱アルカリ性の〇 acida酸性の〇 aeŭtra中性の〇 globa formo
球狀。ŝraŭoa螺旋狀の。bakterio ギリシャ語でstangei^oの意。beci!〇 (Iラテン語で同 

桂の意義をもつ〇 long'ec'〇 du'obl‘e pli granda ol la largeco長さが幅の二倍の大さ〇 stange-* 
fon pli maldikan 以下(I stangeton pli maldikan kaj pli longan oni nomas b aci Io, formon glo- 
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ekz. protozoou de malario (plasmodium malariae) fine borilulojn (Jrypano- 
soma).

Ĉiuj ĉi nomoj estas tamen malpli disvastigitaj, tial do ne volante en
konduki konfuzon, ni uzos ankaŭ plue la nomon „bakterioj^, kiam temos 
ĝenerale pri raikroorganisinqj>

Bakterioj karbunkolaj, kiel unue elkulturifaj kaj precize esploritaj meri
tas priparolon sur la unua loko-

Ke ili estas la kaŭzo de malsano uomata karbunkolo kaj ke estas necesa 
enpenetro de tia bakterio aŭ ĝia sporo en la bestan organismon, ke ĝi povu 
malsaniĝi je karbunkolo, ni scias jam el antaŭaj prelegoj. Iom poste 
ni sciiĝos, kiamaniere ili pene tras en la bestan organismon kaj kiel ili la 
organismon influas—nune tamen ni nur observu ilin sub la mikroskopo 
kaj en la kulturoj •

Prenitaj rekte el la sango de malsana besto ili prezentiĝas, ĉe pli
grandigo 600一700-obla, en formo de sufiĉe dikaj stangetoj, kies longo 
estas pli-malpli kvinoble tiel granda kiel ilia(likeco. En pura kulturo en 
buljono aŭ sur gelateno kaj agaro, ili posedas formon de fadenetoj aŭ .ĉene
toj, kunmetitaj el tiaj samaj stangetoj; ofte tamen la fino inter unu bakterio 
kaj alia estas nevidebla tiel, ke ili prezentiĝas en formo de longaj fa(Ienqj< 
Interne de la stangetoj formiĝas la sporoj.

Sur gelateno ili kreskas, ellasante en ĉiujn direktojn elkreskaĵojn ĉirkaŭ 
Ia Ioko de inokulo, Gelatenon ili iom post iom maldensigas komencante de 
la suprajo. I>a sporoj de karbunkolaj bakterie^ distingiĝas per neordinara 
rezisteco kontraŭ eksteraj infiuc)j; eĉ la varmego 10〇。ne ĉiiijn tuj morti- 
gas. Sekve por ilin mortigi estas neceea pli longa kuirado.

Kulturataj ĉe varmeco 41° sur agaragaro an en buljono (gelateno ne 
estas konforma, ĉar ĝi solviĝas jam ĉe 30°), en aparato nomata termostato, 
ili perdas mortigajn propreojn, tre malfortiĝas kaj iiijektitaj faras la beston 
rezistema kontraŭ fortaj bakterioj karbunkolaj kiel tion pruvis Pasteur・

El vKvin Prelegoj pri Bakterioj de Odo Bxijwid.
一_______________________________ ________________———————---- ---------------- ----------- - * f

ban oni nomas grajnulo, ŝraŭbe-kuntorditan oni nomas sr. aŭ vibrio の oni nomas を省略した 

のです。bacilo (Xバチルス(棉狀菌)。。粒狀菌。kun^ord lfaりち・れた。ŝraŭb，- 

bakterio螺徒狀菌。vibrio振セソ菌。je du二つ一緖にくっついたĥの。duoblaj 
(diplokoko)(二)重球菌.双球菌。je vicoj (I g raj nuloj n kunigitajn je vicoj ni nomas roza- 
riuloの略以下すべて同梯に省略してあみ。rozariulo (streptokoko)念珠球菌、連鎖球.菌。 

ber^f-bakterio (stafilokoko)葡萄狀蘭。kvarobla(tetrageno)四連球菌。kub-bakterio(sarcino) 
骸子形菌、ハ連球菌。protozoo原始動物.原生蟲。boMPPo穿蟲。mikroorganismo微生 

物。karbuakoio 癱⑵。sporo 芽胞〇 organismo 組織。influi 力を及ぼす。mikroskopo 顧 

微鏡 kulturo培養。prezentiĝi見之み.の樣子をしてゐち。ĉe pligrandigo 600-700-obla 
六七百倍に振大して。buljono肉燹汁。gelatenoゼラチン・膠質。agaro=agaragaro寒天〇 

inokulo接種。distingiĝi per〜~によって他芒區別さる。rezisfec,o反抗性。termostato恒 

温槽(温度花一定に保つ裝置)。injekti注射する。Pasteur佛國の人醫學者。
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MATEMATIKO

ELIPSO

MU LIE da pontaj arknjcĵ Lavas la iormon de duonelipso. Kiam oni 
tranĉas oblikve, per tranĉilo, karoton sufiĉe regulforman, la tranĉo naskas

formon, kiu estas elipso・ Se oni lumigas rondan diskon ekzemple moneron, 
per lampo, kaj prejekcias ĝian ombron sur blankan paperfolion, tiu ombro 
ankaŭ havas preskaŭ ĉiam formon de elipe

Fine la Astronomio lernigas al ni, ke ĉiuj planedoj, kaj nome la nia, 
rondiras ĉirkaŭ la Suno desegnante elipsojn・

Oni difinas la elipsan dirante, ke la sumo de la distancoj de unu el 
ĝiaj punktoj ĝis dn donitaj punktoj F, Fノ estas konstanta ; F, F estas la 
fokusoj de la elipso. K1 tiu propreco rezultas rimedo por desegni elipson 
eur sableca tero ; fiksinte du palisetojn ĉe F, Ff kaj alliginte je ili la du 
ekstremaĵojn de snuro； kies longeco estas donita; oni streĉas tiun ŝnuron

X

『數字』晴圓〇 — C. A. Laisantの^Inicado Matematika1* （數學入門——四六版］66頁百 

餘箇の圖形を挿入したもの）は持に兒童に數學の手ほざきむするに際Lて從來めり來りのしか 

つめらしい講義振な離れて全く興味本位を中心ざして書いたもので小中學生の家庭の讀物さし 

て有益であり大人にごっても興味深く敎へられる所が多い。無味乾燥ざ思はれ勝の數學む興味 

津々たらしめた書物でちろ。小學中學校で數學の敎授にたづさける敎師連にさって乂見透すペ 

からざる良書であお。

【註? inicSdSのini刃は人に秘密を授ける事を意昧し又それから一般に「手ほぎきする」 

嵐味!・用ひみ語根〇 iniciato riを用ひる人おり〇合成語ならelsekretigi, lernigi等〇 ponta 
ark，ai?0橋梁の弓形。duon elipso半隋血 oblikve斜に。karoto人參。tranĉo截斷面。 

ii«nリ ・リ,照らす〇 ronda disk 〇圓形盤〇 mon,er,〇貨幣〇 projekcii射彩、投形する〇 paperfolio
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per fera pinto M; se oni kondukas tiun pinton sur la tero, zorgante ko la 
ŝnuro restu ĉiam streĉita； ĝi desegnas la elipson ； tiu procedo estas konata 
sub la nomo ^strekado de la ĝardenistoj^^ -

Oni vidas en la figuro ke la elipso estas fermita kurbo;la rekto FF^ 
estas nomata akso fokusa aŭ longa akso； la mezo 〇 de FF' estas Ia 
centro ；la per pendi klo 〇Y je FFZ estas mallonga akso ；la kurbo havas 
formon ĝuste saman supre kaj malsupre de la longa akso, dekstre kaj mal
dekstre de la mallonga akso.

La longa akso trapasas la kurbon ĉe du punktoj AjV; la mallonga ĉe 
CBZ; la 4 punktoj A> B, B； estas la verticoj de la elipso. Oni 
vidas fecile, ke la konstanta longeco MF + M Fz estas egala al AZA aŭ 
2OA ; oni nomas ĝin longeco de la longa akso;la longeco de la mallonga 
akso estas BBZ aŭ 2OB.

Se ambaŭ punktoj F, Fz kunmiksiĝas en unu, ĉ? 〇, tiam la elipso 
fariĝus cirklo ktij oni havus OA=OB・

Se oni prenus OA kaj OB kiel aksojn de la abscisoj (x) kaj de Iji 
ordinatoj (y), kaj se oni nomas a longecon OA, b la longecon OB, la 
ekvacio de la elipso estus

La ekvacio de la cirklo, se b fariĝas egala al a〉estas

0+ y = cr.

El ^Inicado ifatemcdikaa cle G. A. Laisant.

紙片〇 Astronomio 天文學。!ernigu 敎へち。Planedo 遊星。la nia=la nia planedo=la Tero 
（地球）〇 rond^rM 理轄すみ。desegn^aofe 畫きつ、。difini 定義マみ。!a sumo de la distancoj 
de unu ••その上の點の一つから與へられた二つの點F, Fノへの距離の和が一定である。kon
stanta 一定不變の、恒數の。fokuso 焦點。propreco 性質。sabFecS tero 砂地。pal：s,eto, 
は。du ekstremajoj兩端。ŝnuro繩。streĉi張る、緊張さす。procedo處置、やり方。 

strek,ad,〇 線も畫 く 事。figuro 圖。rekt,〇 直線 〇 esti nom^t a 稱せらち。akso 軸。 mezo 
中鮎。perpendiklo 垂線。kurbo 曲粮〇 tEpasi 過き・ち。vertico 頂點〇 kinfmfksリ了i 混合 

すら\まち*。Se ambaŭ puktoj- F, 0二鮎が〇點でーツになみ（一致す めざ陆观は仙に 

むみ。.cirko ［〇］〇 absciso橫坐標（局書に“ abecisoさおリ）。ordinato縱坐標。ekvacio方 

程式〇 （egaraFoミ云ふ造語を用ひみ事もわる）。
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PSIKOLOGIO

EROTO
A

nun ni ĉiam uzis la terminon ”scks" en la plcy vasta senco, t. e. ĉiuj 
U seksrilatoj estis submetitaj al ĝi. La plua pritraktado postulas de ni pli 
klaran diferencigon, kiu forigu la malfeliĉan intermiksadon vulgaran de 
eroto kaj impulso・ Ni nomu la diversajn specojn de la eroto laŭ terminoj 
de Plato en festeno^ donitaj・

1. La eroto de la Afrodito.
2. La eroto de la Uranio.
3. La eroto de la Diotimo.

Per afrodita eroto ni komprenas la korpan amon, la seksan impulson, 
kiu klopodas plenumi la seksaj fi postulojn. Ĝi estas trovebla je faŭi)aj 
tipe». La objekto estas plej ofte ser&ta cl virinaj rondoj.(lia efiko estas 
korpa kaj spirita mai fortiĝo ・ Ĝiaj fenomenoj estas pritraktitaj en parto 
II 2.

La du aliaj specoj de la eroto havas aliajn kaŭzojn. Ln urania eroto 
estas la anima, t. e. la eroto, kiu konsistas tiel el korpaj feliĉsentoj kiel el 
spiritaj. La esenco de la urania eroto estas klojKMlado al auima feliĉo. Ne 
ekzistas sinfermado kontraŭ la amanto, kaj la ĝojo pri la bela korpo pcr- 
mesas tusadon, kiu eĉ kelkfoje 〇'tas akompanita de orgasmo. Sed oni 
priatentu, ke ĝi nur estas a kon^pa n fenomeno kaj neniam celo. Ĉi eroto 

ĉu virinaj,
kiel ankaŭ inter diversscksuloj・ Eroto urania estas forton donacanta・ しa 
amanto penas ofereme fariĝi perfekta, kaj la amato sin mem kontrolas. 
Al li pl^j granda honto estus, esti vidita de la amanto de iu malforta

estas t rovi ĝas tiel inter samseksuloj, ĉu viraj,

.L心理學」生愛カ SAT出版のS. Zicglerの„Sekspsikologiou「性心理學」(［性慾さいふ 

もの号心理驴的立場から究明したもので甚だ興味深い讀物でちる。EllisやBroch等の學說も 

のべてゐらが實に大膽にseksdeziroを分析解剖い:ものでseksa moraloの問題の喧い、今口 

の社會に何等かの暗示电與へす|工やまない。本文仕その一節の拔萃でお;s。

【註】eroto (X同書の註によろざam^aŭz^anfa fortoさなってゐみ、卽ち愛慾の根元たち力 

を名付けた新術語であろ。ĝis nun前章よりこ、までの意〇 termino術語。scks，〇性。vas畑 

senco 廣義。t.e.iio estas 卽ち。sub'met'1 下にゐく、屬せしめ" plua pri,trakt,ad,〇 二 

れ以上の論究。diferenでig'〇區别。intefmiks^d*〇混淆。vulgara通俗的のゝimpulso衝勤。 

Platoプラトン・希臘の哲人。,丄8 festeti〇“プラトンの有名な著述たる『饗宴』。korpa amo 
肉體的の愛。seksa impulso性的衝動。faŭno牧神の意から好色漢の意に川ふ。tipo型。 

c :ko給舉、効栗、spiris精神的。fenomeno現象〇 anima娠的〇 feliĉ^sento幸福感〇sinf- 
ferm,a(i,o 自分を閉ざす〇 tuŝ^d*〇 接闽〇 akompani 伴ふ〇 orgasmo=malmodera ekscitigo” 
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flanko. Pro tio la antikvaj Grekoj kredis je la forto de la 
transdonita de la amanto al a mato < Ankoraŭ nuntempe la

eroto, kiu estu 
kredo ekzistas

inter nigrultriboj, ke la forto transiĝas>
Same kici la (lu unuaj specoj ege diferencas, ankaŭ la dua de la tria 

diferencas-0^ La diotima eroto estas la spirita. Gi neas ĉiujn korpain 
ĝojoj iie Gi postulas spiritajn rilatojn inter la geamantoj. Sendepende de 
iu ajn korpa incito ĝi estas senseksa.

Kvankam la afrodita eroto precize estas disigebla de la ura nia，en la 
realeco tamen plejofte formoj, estas renkontitaj, kuŝanbij inter ambaŭ. 
Ankaŭ la perfekta diotima eroto nur signifas limlormon, kiu en sia idea
leco eble neniam prezentiĝas Sed spirita enamiteco ekzistas. En sia modera 
fbrmo ĝi efikas adoradon al filozofoj aŭ al poetoj sed ĝi ankaŭ pligrandiĝas 
ĝis spirita masoĥismo. La kredo je la netuŝebleco kaj eluzebleco de iu 
rcligi-fondinto (Jesuo) aŭ de iu mondbildforminto (Steiner, Marx) estas 
ekzcmplo52)

A
La religia eroto apartenas parto al la urania — trovebla en monaĥeje)j 

kaj ĉiam, kiam la amo al iu persono kondukas al la religia travivajo, aŭ 
fantazie je edziĝo kun Jesuo kaj parte al la diotima — kiel profundigo €n 
iu doktrino.

(1) Spranger p.135 : „La erota do ne estas funkcio de la «iksa, la seksa ne funkcio de 
la erotau. Sed laŭ Spr. ambaŭ apartenas kune al unu travivfunkcio.

(2) Ekzemploj pri la diotima eroto troviĝas en la taglibroj de eminentuloj. Tolstoj en 
,Knabaĝo4< p. 70, raportas pri sia emo esti ĉe sia patro ec kun malagrablaj kondiĉoj. nMal- 
graŭ ega doloro je la orelo mi ne ploris, mi eĉ havis agrablan moralan senton. Apenaŭ ke 
paĉjo ne plu tiris je mia orelo, mi kaptis lian manon kaj kisis ĝin kun larmoj二

Bosegger ankaŭ rakontas pri sia knabeco. „Kiarn mi ankoraŭ estis la arbarvilaĝana 
bubeto'； ko li klopodis esti alparolata de sia patro — se necesus eĉ pro mai bonii konduto. (”】》ro 
patra vortoM).

El ,^Selcspsikoloffio^ de Siegfried Ziegler.

krizo de seksa ekscitigo 慾情亢進。akompan^fenomeno 隨伴的現象。biseks^natura 兩性的性 

質のもの。sam^ek^ur〇同性の者。ofer'etn'e獻身的・犧牲的。transdoni讓渡す。nigrul,- 
tribo 黑人の種族c traas^iĝU 移動す ankaŭ la dua de la tria diferencas = ankaŭ la dua ege 
difreacas de la tria.笫二の者(uranin eroto)(Ĥ第三のものざ大變異ってゐち° sen'de'pefide 
de 〜 ~から !fi 立に。g^am^anfoj 愛人同志。disigebla de la urasia=urania eroto から區別 

できる。en realeco 實際には c formoj kuŝ?antaj inter ambaŭ 兩者(af eroto ざ ur. er.)の中 

間にめる形。linfformo境多卜にわち形。enPm i('ecS心醉する事。 modema formo現代的形 

號。efiki結集すみ。adoradi崇拜。masoĥismoマソ匕スム、(異性の)虐侍みうけて快感 

な感ずる事。ne"u宙ebl，ec'〇近づき難い事。religi-fond info宗敦の開祖。Jesuoイエス基督。 

mond^ild^ormlnf〇世界觀を形成樹立した者。monaĥejo僧院。doktrino敎義。tra^iv^ 
funkcio生活機能c taglibro日記〇 doloro je la orelo (罰|二耳を引張られた時の)耳の痛み〇 

knabec o少年時代。CAfrodito及Uranioは共に希臘の神。Diotimo 宴』にで＞ くる尼僧。〕
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エスペラン ト初等講座

Ajno kaj Karlo
Ajno kaj Karlo estas gefratoj.1 * 

Ajno estas pli juna ol Karlo. Si 

estas sesjara knabino kaj ŝia frato 
estas naŭjara knabo. Li iras t age 2) 

al liceo, sed lia fratino restas厂 tutan 

tagon en la (lomo de siaj gepatre^. 

Ilia ptt rino ankaŭ restas plej4' ofte 

hejme, kaj ŝin ŝi helpas5) en hejmaj
A

laboroj• Si jam scias senŝeligi6^ ter

erno) u, prepari saŭcon kaj rosti 

ŝinkon. Ankaŭ7) ŝi mem» t rikas 

siajn ŝtkaj ŝpinas fadenon 

por tio.9) La Suojnl0; ŝi ne povas 

mem fliki, tio estas tro rnalĥicila. 
Si volonte laboras por ŝpari la 

ŝultrojn1^ de sia patrino> Inter- 

tempeの ŝi ludas ekstere.13} Kiam 

ŝia frato estas hejme kaj ne preparas 

siajn lecionojn, ili kune ludas. 

Somere ili vadas14) sen ŝuoj kaj 

ŝtrumpoj en la ŝaŭmaiittij ondoj de 

la inaro, tirante ŝipetcyri> Ankaŭ ili 

ŝatas sidi sur bordaj15} ŝtonoj kaj 

kapti fis jn・

Dum la libertempo Karlo helpas 
sian patron en multaj labor()j. In

teralie1^ ili kune priŝprueas la

アイノビ力儿口

アイノミカルロ(I兄妹(^fratoj)です。ア 

イノ任カルロよりも年下です。(pli juna 〇］) 

彼女(よ六歳の(sesjara)少女(knabino)で、彼 

女の兄仕九战(naŭjara)の少年です。彼［エ日 

中找(tage)中學校(liceo)へ行きますが.(sed) 
彼の妹(エー H中(tutan tagon)兩親の家で(en 
la domo de siaj gepatroj)お留守居もしてゐ 

ます。(restas)彼等の(アイノミカルロ)のお 

母さんも(ankaŭ)大槪(plej ofte)家に居り 

ます。そしてアイノ (ŝi)任お母さん(sin) Zb 
助けて家のお手傳ひもします〇 (helpas Ŝin en 
hejmaj laboroj). ~家事上の二こで毋親を助 

けち)。彼女(アイノ)CUう(jan】)馬紿薯 

(terpomojn)の皮をむ く(sen'ŝel'igi)二ざや、 

ソース(saŭcon)もこしらへろ(prepari)ニミ 

や・ハム(ŝinko) 4-炙く(rosti)こざ、な知って 

ゐます。又彼女は痂りで(mem)自分の靴下 

(siajn ŝtrumpojn)も編みます〇 (trikas)そし 

てその為に(por tio)絲を紡ぎます〇 (ŝpinas 
fadenon)靴(j (ŝuojn)彼女(工自分でつづく i 

こざが出來ません。それ餘りむづか 

し過ぎますから〇 (tro malfacila)彼女はお母さ 

んの手をわす・ら仕さない梯に［por ŝpari la 
ĥultrnjn (肩)de sia patrino］自ら進んで(vol
onte) 働きます〇 (laboras)仕事の合間に(in- 
teドtempe)彼女は戶外で(ekstere)遊ぴます。 

彼女の兄さんが家に居て(estas hejme)お習 

ひをしない(ne preparas siajn lecionojn)時 

l：ll (kiam人 二人任一緖に(kune)遊びま 

す。夏に任(somere)彼等は小さな始(ŝipo- 
tojn)も曳も乍ら(tirante)海の泡立つ波(血 

ŝaŭ mantaj ondoj de la maro)の中を靴も、靴 

下も穿かずに(sen ŝuoj kaj ŝtrumpoj)徒渉 

(芬)ります。又彼等は海邊の石(bordaj Ŝtonoj) 
の上に腰を下して魚もミち(kapti fiŝojn)の 

か好申です〇 (ŝatas)
休暇に任(dum la libertempo.) |二は、カノレ 

□は多くの仕事(multaj laboroj)で父親の手 

助けむします。就中(intera；ぬ 彼等(父親过 

ヵむ□)は一緖にむって(kune)蟲な取り除 

く(forigi insektojn)窘に林檎の木に務を哎 

きかけます〇 (pri^prucas la pomarbojn)彼 

の林悔の木任非常に大きな匕のです。
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pomarbojn por forigi17) la inscktqjn. 
Ilia pomarbaro estas tre granda^

Dum la vintro la patro laboras 
je sia ofico kaj povas nur vespere 
resti en la paca rondo de sia fami
lio. Kelkfqjels) la patro promenas 
en urba parko kun la gefiloj kaj la 
patrinOe Se estas varmega vetero, 
tiam la patro portas sur la bra ko19} 
sian palton kaj ŝian mantelon.

冬に(工(dum Ia vintro)お父さん(［お務め 

があち(laboras je sia ofico)ので、家庭の平 

和な團樂も俱にすち(resti en la paca rondo 
de sia familio)二さが出來ろのは晚だけです。 

(nur vespere)たまたま(keljfoje)主？父さん 

は息子や娘や.お母さんざー緖に町の公凰 

(urba parko)な散歩します。(promenas)署 

い天氣(varmega)むごに(工、お父Aんは自 

分の外蔭(sian palton)さお母さんの(ŝian) 
マントな腕にかゝ龙ます.(portas sur la 
brako).

【註】1)^fratoj譯文中に「兄妹」さした 

の任、後の文により、Karloが兄でAjnoが 

妹であち;さが示されてゐるからです。序 

に、pliaĝa frat(in)〇 〜frat,eg(in)〇 兄(姉) 

maFplfaĝa frat(in)〇弟(妹)。而し吾々が兄、弟. 

姉・妹ざ言・ふ場合でも、邯上、轻下を明示す 

ち必要のない時Iニは、pliaĝa, pli maljuna ; 
malpliaĝa, pli junaなど、附けるに及びませ 

ん〇 2)ŭige~en la tago 畫問(エ、例)i) tage 
kaj nokte □夜.夜をHについで。五)En b 
tago brilas la suno kaj en la nokto la Iun〇・ 

(brilas)畲間は太陽.夜(i月が照ります。3) 
restaa en la domo restasは「留ろ」ミ云ふ意 

昧で「留守番」の意味は少しも含まれてゐま 

せん。而し乍ら「留守番をする」なprizorgi, 
gardi la domonなぎさするの(I、餘り直譯に 

過ぎて面白くないて:せう〇 4) plej ofte前號 

に說明い:通り.〇!39參照)plejは股々 

次に來み言葉の意味合を强めみのに用ひられ 

ます。吐場合もその一例で、ofteの度合が强 

調され、tre ofteよりも更に强くむってゐる。 

「大抵は家に居て、外出すみこざなご•(［かま 

Mない。」さ云ふ程の氣持。5) helpas helpi 
任「手助けをする」ざ云ふ意味で.命を助けた 

り逆變なビから人を救つ化りする意味の「助 

けら、救ふ」にはsaviも用ひねばなりませ 

ん 〇 滋pi 〜faciligi ies taskon, laboron, 
prenante sur sin parton da ĝi. (Kabe); favori 
la agadon de, alporti protekton al. (Plena V.) 
saui~liberig丄 iun de granda danĝero・(Ilsbeノ; 

fari, ke iu aŭ io ne perdiĝas, ne pereas. 
(Plena V.) 6) sen曙eTigi皮を無くす、皮も 

むく。7) ankaŭ ankaŭの意味“・其文章 

上の位置如何によって異って來る二ミに注意 

しなければなりません。例へば、前出のI血 

patrino ankaŭ •••の樣に主語の直後に來7:場

合には・「•••匕亦」さ云ふ意昧になり、二の場 

合の樣に、Ankaŭ Ŝi ••・ざ主語の直前、一文 

の冒頭に來み場合には、前文をうけて•「そし 

て又」过云ふ意味になります。8) mem (1 
「自身」ざ云ふ副詞的助辭です。譯文中にはこ 

れな意譯して「痂りで」さしましたが・これ 

(X「獨力」の意味で、孤畅の存在を表す80怎 

壬は全く別です。memは又準接頭字过して 

壓々用ひられます〇例)memlerni (躅學す 

ろ)menVstari 自立する。9) por tio, tio (I 
「靴ドを編む二芒」を指す。1U)応仙かも 

冒頭へもって來むのに意味を强めろ爲で、「以 

上述べた色々な二ざな自分の手でやってゐた 

が.靴のつづくりだけはさうも自分でやれな 

かつア:。」さ云ふ位の氣持。11)卩^ゆの"她 

ŝultrojn de…の届を拔かせる爲に、・••の手を 

わずらにさない梯に。!2J interftempe^tempo 
inter du okazoj 合問々々に〇 13) ekste化〜 

ekster la domo 戶外でc 1め ヾ〇'-

trairi—pasi en akvo, en mola substanco, 徒 

注み。必ずしも水の中を注ちに限らない。 

vadi en koto, en neĝo, en fablo ご•にも用ひら 

れてゐる〇!5) bardaj ŝtonoj, bordo (よ「岸邊」 

の意味に過ぎないから.海岸、河畔なごには 

marbordo, riverbordoさしなけれIIなり。'ピ 

ん。但L、ニ、で任marbordoなる二芒明か 

でわあから、故意にmin•〇を省略してわりま 

マ 〇 16) inter'ali'e〜inter aliaj aferoj,數あ 

ち中で.就中.「カルロは父親の爲に色々な 

手傳ひもしました、其數わる手傅ひの中で・ 

これこれこう云ふ事tしア:。」i云ふ氣持＜► 

17) forigi insektojn.蟲を驅 除する 〇 

kelkofe虧密には「數度」ミ云ふ怠味であち 

が、「時折.時たま」位の氣持でよからうざ思 

ひます。19) porti nur la brako 抱丸ろ〇



184

エスペラント中等講座

E!则Princo Serebrjaniju
(1)

此一節は Grafo A. Tolstoj の原作、M. Ŝidlovskaja の名譯になる Princo Serebrjanij の中か 

ら.其最も高調した場而を拔いたものです〇二回に連載致します。(原書P・41.1.U)
武勇並び広き騎!；セレブリャンニ公仕久々に載地を引揚げて十數年も會・けむかった亡父の 

舊友Morozovを訪Ĥて見れば・己れの戀人へレノは或ち避け難孑事情の爲に彼の妻になって 

ゐ讥。彼は意も決してcaroの許.城外に立去らうさする。

La princo kaj la bojaro adi
aŭis unu la alian ĉe la sojlo de 
la vestib!〇.

Estis jam vespero・ I地jdnnte 
preter la palisaro, Serebrjanij 
ekvidis en la ĝardeno blankau 
veston. Lia koro ekbatis. Li 
haltigis la ĉevalon ・ Tie estis 
Heleno ・

【譯】公子ざ貴族さ區玄嬲の入口の處で訣 

れの挨拶も交い:。もう暮方であつ讥。栅の 

傍な騎行し乍ら、セレブリャンニはフト白衣 

を庭園の中に見た。彼の心任高鳴った。彼は 

馬む止め/:。其處にはへレノが居たのでわあ。

【註】Princo Princo Serebijanij. bojaro 

露西亞の貴族。sojlo閤•入口。palis^f〇 

栅。

—Princo, 一 si diris mallaŭte, 一 

mi aŭJis vian interparoladon, vi 
volas vetu ii antaŭurbon ? Dio 
gardu vin, princo, vi trovos 
morton tie!

—Heleno Dmitricvna ! Kre
deble Dio volas, ke mi ricevu la 

morton <?1lu manoj de la caro> 
Ne por ĝuado mi estas reveni nta 
patruĵon, ne feliĉon preparis por 
mi Dio, ne al mi vi apartenas, 
Heleno Dmitricvna! Estu Dia 
volo super mi !

—Princo, ili vin turmentogos. 
Terura eo la penso! I)io mia, 
princo, cu vi jam tute ne ŝatas 
vivon.

—Pereu mia vivo!—ekkriis la 
princo, svingante la manon.

—Sankt戎 Dipatrino ! Se vi, 
princo, vin mem ne kompatas, 
kompatu do aliajn! Kompatu 
min, kara princo ! Rememoru, 
kiel multe vi min amis ?

【譯】「公チ樣!」彼女は低い聲で言っれ 

「私は貴方の御談合を伺って居りました。貴 

方は城外の叮へ御出掛け遊さうさ云ふ御積り 

なんでございませう。御身御用心なさいま 

せ。公子樣わそ:Tは御命があぶなうござい 

きす』 '

「ヘレノ.ドミトリエヴナ!神様は1多分俺 

な躇皇帝の手にかけて逆さうこの御思召だら 
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5〇俺が祖國へ歸って來たのは享樂のなでは 

なかった。神厲幸福をL惠んでは下さらなか 

った。そしてへレノ、ドミトリエヴナ■お前 

も.もう俺のしので“ない。神意吾が上にわ 

れ【

「公子桂・彼等（［貴方樣を苦しめ虐なめる 

でぜう。考へ九だけでも恐ろしう御座いま 

す。嗚呼.公子樣、貴方様仁もう御生命が惜 

しうは御座いませんか。

「吾が生命滅ぴよ!」ご公子は手を打ち振っ 

て叫んだ。

「聖母マリア棣I tしt公子様■貴方樣が 

御口克なお憐み遊さぬさなら、他の者共なお 

憐み下さいませ!私花お憐み下さい.懷い、 

公于樣!貴方樣が芒・んなに深く私も愛して下 

さつ7:かを・思ひ起して下さいませ。」

【註】intefparofad會 話・（Princo S.ミ 

Morozovこの間に交されア:談。）antaŭurbo 

〜apudurbo 城外の町.郊外。trovos morton 

（ie. Scrcb咖nijは當時皇帝の怒に觸れてゐ 

たので.城外へ出かけみ事（［彼にミって危險 

であった。caro露國皇帝、ツアー。Estu 

Dia volo super mi!「神の意よ我が上にあれ.」 

ミは「我が運命はぎうこでもなれ.神の意志 

に委せたJ e云ふ意。Sanka Dipatrino聖な 

ち母uリア）祈願の言葉。

La luno ekaperis post la nulx）j. 
La vizaĝo de Heleno, ŝiaj peri- 
ornamitaj orelringoj, ŝia kokoŝ- 
niko kaj ĉirkaŭkolo, ŝiaj larmoj- 
plenaj okuloj mirinde ekbrilis- 
Ankoraŭ plorante, Heleno jam 
estis preta ekrideti. Unu vorto 
de F princo transformiĝus ŝian 
ĉagrenon en senliman ĝojon. Ŝi 
forgesis pri la edzo, Si forgesis 
pri la neceso esti singarda. La 
princo rimarkis en ŝiiij okuloj 
tinn amon, tian sopiron, ke li 

kontraŭvole ŝanceliĝis. Por ĉiam 
estis perdita lia folico. Heleno 
apartenis al la alia, sed ŝi amis 
nur lin, princon. Cu li ne povas 
resti, prokrasti sian vojaĝon ? Eĉ 
Morozov donis la saman konsilon. 
Tiamaniere meditis la princo, kaj 
ĉarman bildon pentris al li lia 
imago, sed lia honorsento, sileri- 
t iĝinta por momento, subite rce 
vikigis ・

【譯】月が雲の後から現れた。へレノの 

顏、彼女の员珠て・飾られた耳環、結婚の頭飾. 

ご頸飾、淚で一杯の兩眼は驚く許りに蠅い 

フ：。未だ泣きわれて居乍ら・へレノにもうい 

っでも微笑むこさが出來みのたった。公子の 

-s（!彼女の惱みを限りない喜びに變へたか 

も知れない。彼女は夫の:1ミI忘れ.乂用心 

1なければならない二さ等も忘れてゐた。公 

子は彼女の眼差の中に愛さ憤憬の色も讀み过 

って心むらずも了:めらったのでめ“彼の幸 

福は永遠に失けれてゐた。ヘレノは他へ嫁し 

てゐたが.彼女が愛してゐるのは公子を措い 

て外になかつ丫:。「果して自分仁逗留し得な 

いのか、出立の口を延ばすニさが出來ないの 

か?モロゾフさへ同じ梯な忠告を與へて吳れ 

たのだ。」公・Tii ;んな風に默想した。そし 

て空想は彼に美しい繪を畫い讥。而し乍ら瞬 

時沈默もまもってゐ化名譽感が突然再び呼び 

覺された。 ・ .

［註］ perl^rnam^ta 〜ornamita per perloj, 
kokoŝniko ~ kapornamo, kiun laukutiine 
devis surhavi ĉiu rusa virino edzinigita. 結 

婚したしみしざして露西亞の歸人が必すっけ 

ろ二ミになってゐる頭飾〇 ĉirkaŭkolo頸飾。 

jam estis preta ekrideti公于の言葉次第で、い 

つ.なん時でも微笑まれる梯になってゐた。 

transformigi 變形させみ。!ian amon, tian 
sopiron, ke…（思はず心がにぶつア:程の）（熱 

烈な）愛こ览憬の色を見た。por ĉiam—eterne 
永久に〇 ふ liの」はprincoむ指し、又 

princo □月が考へてゐ了:二ざでちみから、「口 

分」さ譯Lておいた。por momento瞬間的 

Ko vekiĝi目覺めろ。

Cdaŭrigota^）
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Eskilstunaに於ける
講習のレコード

瑞典Eskilstunaに於てSeppik氏（よ講習を 

終へたが參加者仕全部で400名.その中］〇〇 

名の兒まが參加 い:。これ等の講齋に勞働敦 

育協會及エスペラント俱樂部によって開かれ 

たが.その終了式枝瑞典に於けろ最L盛大な 

ものでちった。

Eskilstunaの高等學校の講堂は500名の參 

加者によって充され、勞働者敎育協會長Hel・ 
Istrom氏の開會の辭によって試驗の幕は切っ 

て落された。瑞典エスペラシト學會の理事 

Sam Jansson氏も試驗官ざなり、最初兒童に 

對して試驗を行つ化が成績は甚だ良好であっ 

ナ:。次に大人の試驗も終了した。視學GustaG- 
son氏は起って「特に私の注目を惹い'Tのは 

二の珍Iい講師の素敵なカ法さ巧妙さであっ 

T：o私さしては彼な特別の階級に置き度い位 

でめる。斯の如き講習は正しい方向への一歩 

でわる。此處に參加ぜられたろお若い諸君・ 

諸君の才能を土中に埋れしめる事なく.此處 

に置われた土臺の上に更に築かれ未來のある 

この言葉な學ばれよ」过述べられた敎育協會 

の管絃樂合唱等が出席者を喜

この試驗に任60名が優秀の成績を以て及第 

し T: 〇 ,

•終了式仁同□夜公會堂に於て行けれた。管 

絃樂、疾唱、S<>ppik氏に對する感謝の歌の 

合唱.記念晶の贈呈等がめった。最後にSep
pia 氏の感謝さ別れの挨拶がおって、犬喝采 

裡に終了式は終っむ。

Seppik氏は次に大學町Uppsalaに於て講 

習な指導した。

倫敦エスペラント俱樂部の隆盛

倫敦エスペラント俱樂部（11903年制立せら 

れて以來27年間中斷なく今日に及んでゐる。 

最初はNorfolkに事務所な置い了:が數回移 

轉の後現在はFleet StreciのNew Hallも 

hejmoこなし每週处、金の二回集り、講演. 

舞踏・音樂.トラップ■討論等に興じてゐみ。 

今任9の講習開かれ、エスペラント速記及敎 

授法の講習し計劃中でめ“ 一年む通じて每 

口曜日に（X 20-30 Km・の郊外散歩をなして 

ゐお〇

會貝（工現在300名以上に達し.悉く若い（氣 

持に於ても）熬心家であみ。

3月14日今年總會を開いた。今年萬國大會 

のPostkongreso （二しondonに於て行はれろ 

のでその準備に今から忙殺されてゐる。

倫敦のエスペラント劇團
倫敦に於てにエスベランチストよりなみ二 

劇團が組織せられてゐみ。

—方の團辰（1S-ino de la BruyĜreでめる 

が、最近 Angla Lingvo sen Profesoro （學會 

對譯「代理通譯」）を上演L、次にしabiche kaj 
Martin 著、Polvon Enokulen （P. Ie Brun 
譯）も練習中さの事。又他の方厲Toller氏が 

監督になって Schiller の しa Nevo kiel Onklo 
も演ずるc 〇xfordの大會には此等の劇團の 

數名が加って しa Onklino de Karloを餘興 

ざして演出する筈であみ。

F. de Menil男爵の死去

F・de M^nil男爵ざい龙ばー寸思出さない 

人も多いだらうが、我等の讃狀!zi Esperoの 

作曲者さいえば知らぬ人はないであらう。;. 

の作曲家ゝ［Sii男は旣に二十五年以來の同 

志で外り、C. Bourlet氏の死後しa Revuoの 

direktoroさして大戰まで活動し、戰後は 

Centra Oficejo Esperantista の administranto 
过なり1923 年1924 年に（工 F rance-Espĉranto 
を發行した。 I
死去されたのii 3^ 29日で67歲であった。

エスペラントを公用語に採用
ブルがリヤの遞信局ではエスペラントに好 

意も有し・郵便從業員に學習む推獎してゐる 

が最近2月19日電信に公用語ざして垛用し・從 

業員は講習に參加するべく通牒を發した。二 

の結果Sofiaに於けち講習に補助金を受けて 

ゐ“
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議會速記調査の計劃

ハンカ•リー議會の速記課はエスベラントを 

以て世界各國の議會速記課に就・詳細なる調 

査ななす事に決定い:。卽ら組織・給料・速 

記の式.技術・新開に對する關係等に就いて 

質問を發するのである。

この發案者任議會速記手にてHungara 
Heroldoの編輯者しud. Kdkĉny氏で、支持 

者は速記課の頭株、D-ro Deziderio Gyannati, 
D-ro Ladislao Siklossy及政府の速記逶員D-ro 
Ernesto Traegerでハンカ・リー最大の速記協會 

がその材料をハンカ•リー語ミエス語で作り上 

げみ事にむってゐる。ニの企てに對する援助 

者は悉くその結果の印刷物を贈られる。協力 

せんさ欲する人は Stenografbficejo, S-ro 
Kokĉny, Budapest V, Parlamento 宛に申出 

られT： Leo

聯盟のエス語報吿

Amsterdaiu |ニ於けち Internacia Transport 
laborista Federacio （ITF）（1今回英、獨、佛、 

西班牙・瑞典語の外にエスベラントで報告な 

・發行する事になつ7:。二れ（I一ヶ月二回・運 

搬・交通業に關すち最新の出來事を報知する 

ものであみ。同業者は勿論ITFに關係ない 

人L購讀し得ろ。見本號其他詳細はSekreta- 
ricjo de ITF, Vondelstraat 61, Ainsterdam, 
Nederlandoへ申込まれ度1〇

敎育者に對する國際的 

エスベラント講習

和蘭Arnhem市當局で（し7月16日より7 
月29日まで世界の敎育者に對しĈe-kurso 
（Andreo Ĉe氏の講習）を開く事に決定した〇

參加者に對すろ宿所.食事・Arustcrdam, 
Hag, Utreclit, Markon島尊への遠足の世話 

は市當局自ら之に當る。

エスベラントが普及されらに從ひ不足を感 

ぜられみのは敎師であみ。いくら學校にエス 

ペラントが採用されても敎へる人がなければ 

結局實現されない。故に今から旣に敎廊を養 

成してその時に當って充分用意の出來てゐる 

事が品し大切でめる。二の程の企て任目下の 

急務である。

各國大會
Katalun-Balcara Esperantista Federacio 大會 

4月20日より21日までBarcelonaに於て開か 

ち。

Centra Dana Esperantista Ligo 總會 6月 8 
B . 9日.Kopenhagenに於て開かみ。8 〇 （t 
總會・分科倉、晚餐.餘興.9 H （I總停分科 

會の續き、Tivoliに於て閉會。遠足・博物飽・ 

動物園見物等めり。

バルカン半島エスペラント會議 Bulgara 
Esp-ista Asocioの發起にて7月12 Hより14 B 
までSofiaに於て開かれる事になる。

第 23 回 Espenmto・Asocio de Finnlando 大 

會4月2UH HeLinkiに於て開催さる。

Golderland地方大會4月27日和RJ Apeb 
doorn に於て開か 3 〇 Andreo Cc, BujwiJ （や 

ーランド）兩氏を招待したが.Ĉe氏厲放送 

の爲に來られずラヂ・按聲器も備付けてゝ 

氏の放送も聽取しT:〇
Societo franca por Ia propagando de Esper

anto 大會4月18 口よ町21口までしe Havre 

に於て開催さ3〇約7C名の代表舌及1數名の 

外人同志集み〇第—B （I K. C. R. Sturnier 
（英國）氏の挨拶.拓逸人の演說.盲人同志の 

盲人敎育に於けみエスペラントに就いての演 

說等あり。第二日は試段がありをの間に出席 

者は市內、港の見物もしア:。午後6時には市 

役所に於て公式の招待を受け、9時より舞踏 

會さな“第三！］は開會式で前視學Rが。n 
氏の祝辭・文部省代表Havre中學校長 

Monrget氏の演說クラコー大學敎授Bujwid 
氏の挨拶等.晚は宴會さ舞踏會開炉る。第四 

HにはRovenを訪れ、市の歡迎會に臨んだ。 

市當局では、エスペラソトな高等商業學校の 

正科に採用し得ろや否やも研究すべ ;約束し 

た。

第8回勞働者エスペラント 倉大會4月卅

18日より20Rまで•クルップ砲で名窩いEssen
に於て開かる。各地方會の代表1〇〇名な併せ 

て300名の出席者あり。探議會の合間にクル 

ップ工場展覽會見物に行く。第二日に 他Ĵ 
vesperoを催し、マンドリン、合唱、暗謫. 

體操等を聽き且眺めたc最後の口は講習指導 

者に對して敎授法の話習かなしその後勞働占 

文化展覽合も見みC
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第18回日本エスペラント大會第二報

ィ）ロ程

笫一 ロ（土曜）】4一1G時大會發會式

16—18時學會維持員會

19時より 晚餐會（1111150綫見當）

第二日（口曜）8 —12時 分科會

午後M電車にて・郊外粟ヶ崎へ海水浴同 

所には遊園娛蠻場あり附近一帶（工全國的 

著名の大砂丘連る。

第三H （月曜）8—15時大會協議會及分科 

會報告其他

ロ）大會參加費

金1明（但し18歳未滿任50錢） 

丿ヽ）大會事務所（變更）

金澤市淼町二番丁 瀨川重禮氏方

參加申込.送金具他總て通信（［同所へ 

二）大會々計報告は終了後公開の事 

ホ）大會中の諸費用.宿舍の世話等に就いて 

は次號に詳報すみ

へ）提案者・分科會主催者、地方會に御注意 

大會協議會への議案仕7月15口までに

1）趣旨2）捉案支持者10名以上の連署に 

より御通知する;ざ

分科會主催若希望はり趣旨2）開催

支持者10名以上.主催者5名以上連罂怫通 

知の事

地方會代表;工委任狀持參さ共に名稱・組 

織及人數御通知の事 ’

卜）參胆申込書は本號廣告頁に刷込んであり 

ますから記入の上切取って御送り下さい。 

乂は下記事項を端書に記入御送付下さって 

もよろしい

イ）第18回［］本エスペラント大會申込書 

ロ）氏名（振!E名付）

ノ、）住所

二）職業

ホ）地方會所屬又は單斶

へノ金澤驛到着の日時

卜）合宿希莖の有無

チ）其他

當地附近銷夏の地ミしては加賀の温泉巡 

り.白山登山.能登九十九灣遊覽.福井縣三 

國東尋坊の奇勝.富山縣では立山登山・鼎部 

峽谷の探勝等あり。本大會を機會に今夏期休 

暇本探勝旅行に充てられら{Ĵ一策ざ思 

ふ。訐細找大會事務所へ問合せられたし。

〔注意〕今回は鐵道割引券を燹行い讥しま 

せん。（昨年人數不足で數十圆支拂の爲）

高エス部の試みた普及調査

エスペラントの普及狀態の一面も知る目的 

で三高エス部では次の如く本校受驗生に對し 

て調杳を爲した。

本校入學試驗の內身関檢査の行はれちn（X 
學友种各部吐が入部勸誘もするのが例eなっ 

てゐるので、二のHを利用して次の五問も提 

出して答を求め'T:。
1-エスペラントの在ち二ざを知てゐたか

2. エスペラント芒は何でめみかも知って 

ゐたか

3. エスペラントを學んだ事がわるか

4. エスベラントな學び度いi思ふか

5. エスペラントの書物も讀んだ事がから 

か

第二間に少L尊ね方が拙かったき思ふ。今 

度からは「エスペラントが阈際語である事を 

知ってゐたか」さする積りであ;5。尙一寸お 

斷りして扫ま度いのは他の部が殆んĥ强制的 

に入部も勸誘して仲々通さない勇に.この調 

査にt影響して正しくないものも混ってゐる 

虞が・おろがそれ任極く少數だらうざ思ふ。

兎に角その結果は次の様になったのでおb 

が多少ざも御參考になれは・幸甚でめち。

全受驗生 1268人100%
エスペラントに就いて無智の者

254 20
少く {,エスペラントの存在を知れる者

1014 80
少くもエスペラントが何かも知れる者

129 53
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旣にエスペラントを學んだ事のめみ者
121 10 

工スペラントの書物を讀んだ事のある者
101 8

エスペラントを學び度いざ思ふ者
594 41

尙地方分布的調査をしゃうざ思ったが大半 

は京阪神の者なのでその價値沪少いから發表 

せめ事にした。各方面でこんな調査が爲】れ 

たら面白い事さ思ふ。

各 地

盲・ニコ 屢應エスペラント會4月26［K土） 
果只午後5時より三田明治製菓にて松 

本淸彥君今回經濟學部卒業に付3送別會を開 

い了:。折から春雨煙ろ中に18名出席.盛な 

parolado, babilaĵoちりて9時散會〇寫眞を撮 

すつ尙松本君（I柬京安田好蓄銀行本店に就職 

せられ今・後銀行家エスベランチストさして 

の活躍が期待される。

★早稻田大學エスペラント會5片13ロより 

火、金.午後3時より5時まで初等講習を開く 

敎室・早大政經學部十八番室。學生以外のー 

般大衆の冬加も大歡迎。尙初等科修了程度に 

て水曜午後3時より5時まで研究會を開く.敎 

材 Vivo de Zamenhof
★アルチエンタ.クンシード（銀座晴湖階上） 

最近は;の會のお陰で會話もめっきり上逹し 

T： Iのが殖£、販かな會合が緡けられて行く。 

初學者歡迎。地方の方も御上京の節は是非此 

の倖に御立寄りを願ひ度い。（會合口は;每週 

土!® ロ午後3時より6時まで.但し第二土曜は 

衣7峙より1〇時まで。場所は銀座尾張町より 

數寄屋摘の方へ約一丁右!®喫茶店「晴湖」で。 

★セルペント座の創立 仄聞する虛によれは; 

エス語によら劇の硏究を□的さする會が此の 

程露木淸彦氏の手によって創立された。此の 

種の會はす二ぶる困難さされてゐるが同氏の 

自巫ご向後の活躍がのぞましい。處所は府下 

瀧ノ川町西ヶ原879同氏方。每週木曜日（19 
時より22時まで〕例會開催。目下“Boksksj 
Koks”硏究中〇塞加者はgesamideanoj12名. 

尙銀座のAKの御大・多羅尾・大橋その他 

の連中L出席される由。

^Kunveno de Venuso山の手の噪音中に孤 

々の聲を擧げた二の會は旣に三回を巫りまし 

た。集る每に新いゝ顔觸れが增龙.エス語に 

就いての小さな議論や會話の練習に樂しいタ 

む過Iて居ります。山の手の同志よ、是非共 

御來會下さい。場所は新宿角筈「ミヨシ」洋食 

店二階。日時每月第三金曜H午後7時から。 

會費各自隨意。

早東京基督敎靑年會エスペラント讯究會にて 

は同會館內にてエスベラント宣傅の展覽會を

報 道

4月5日より7日迄開催したエス書籍各種ホ・ス 

ター等多數美しく飾り付げ同時に催された 

「ノ、イキンケ俱樂部展覽會」「Y・M・C.A.資料 

展覽會」等を壓倒し開會期間中參觀者が雜沓 

しr:〇尙閉會後學習希望者が十數名集ったの 

で每週土曜□午後六時半より難波停吉.平澤 

義一兩氏指導のもさに初等講習開催中。

京都學生エスペランチスト聯盟 

4月15日夕7時より百萬遍かが正Iこ

て例會を開く。出席者14名・西川（三高）君の 

raporto,近3快君（京大）の Thistorio de esperanta 
movado,小山君（京大）の Naskiĝo de lingvo 
internaciaの各paroladoわり1〇時牛頃散合〇 

★平安エスペラント愈 每木曜［］の夜.中原 

氏の厚潘により同氏經營のカニャ書店にて窃 

合。每冋約15名の出席者あり。辛川氏の指導 

にて輪讀講習をなす。

★三高エスペラント部岳水秤より新しく前 

より廣い部屋も貰って大變仕事が爲易く・輪 

讀位ならば:出來みやうになつ仁。

月•水、金の放課後西村繁治君指導の下に 

Malriĉa en Spiritoの輪讀もなす。出席者9名〇 

两村君は上鳥羽村靑年團で講習も指辱中。西 

川君は京都希望者聯盟の初等講習も指導・每 

土曜夜14名。

5月3日19時から政岡家で仙臺エス 

ペラント俱樂部の集りを催す。新

顏の同志な迎へ皆自己紹介に感想に黙辯を振 

ふ。次事項な決議す。

1） 會話什 每週金囁19.30時より明治製 

菓階上で開く。5月9日第一回・笫一回が開か 

れ會する者7名・盛にbabiliする。

2） 講習會 東北惡惠院にて一般市民の爲 

に初等科・中鄂科を設けらろ。講師は初等科. 

堀田、萱場.中等科桑原.大森氏、

茨一鬲學會福岡支部5月20日午後7時よ 
爪田僅Jり第一公會堂にて通俗學術講演會 

な開く。

ー動物の言葉 大島廣氏

ニ 國際語の話（エス語演説・通譯を 

付す） 藤澤親雄氏

三產兒制限問題卑見 淺田~氏

京都

仙臺
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四面白い昆蟲の話 江崎悌三氏 隔月曜に同所にて催さち。

=舌!エスベラントな正科さしでゐろ長 
ー 仝—鳥町・紀北寳踐女舉校では今眷鐵 

道開通さ共に生徙增し.南エス語主任の熱心 

な指寡の下に新入生の進境も0 88しい。各學 

年級二時間より此科の爲にさく事の出來ない 

の任遺憶であちがrekta metodoむ取入れれ 

り工夫を凝してゐる。尙初學者の諛本は何れ 

も活字が小さく.その他不便の點が多いので 

目下新敎科書編纂中でお"

Prezento de esperanta interparolado 
紀北實踐女學校學蓼會に於けるエスベラ 

ント會話（前號記事參照）

大阪
5月19日Kokeriko主催エスベラン 

ト硏究會の初會合を北區堂鳥「山 

の茶」宦喫茶店に於て開催した。二の集會は

址 订 松山高校で仕敎頭も中心ミマみ□ 
牲山ーマ字會の盡力で講習開催に決 

定。又希塞社友・松山高商・松山商業.愛媛 

師範、伊豫鐵道電氣株式會社でも講習を催す 

事に決定。

［一石5月17日午後8時より北九州Esper. 
小 启i antistaroの懇談會を彌生にて開 

催.雜談に時の過ぐるも知bT.近年北九州 

にて日本大會もinvitiする件につき協議す。

―._ Budhisto Esperantisto 中西義雄氏 
尸 畑 の “Libero” CBudhisum Revuo） 

"3月に第一號.5月に第2號を出してゐ“ 

Lektograĥta Esperan t aĵo ざして立派な l> の。

戶畑

『於メ，N •・凸

第九回九州エス大會

8月!G-17日於大分縣中津市にて。 

事務所 中津市金谷本町 石丸鎭雄方

•'

新聞ピエス 語

★東萃新聞じ月12日.河新報、同日・ザメ 

ンホフ祭及本の祭に就いて。

★日州新聞（言崎縣）4月10ロエス語無料研 

究會。 ・

★良崎日々新関4月28日・エスベラント欄・ 

桑のつもりで毒む與ふみ先生.淺田一博士。 

・京城R報5月3Ŭ、13い［Ĵ本文學の紹介 

ミエス譯.桑原星羽氏。

Kurso por flegistiooj en Nagasaki Medicina Fakultato

長崎•魯大における看護端への講習（古川孃指導）〇印同孃）



Kurso en Seulo 京城に於ける講習 前列中央講般白南奎氏

エスペラント講習會一覽

開催エス會
種 
類

期 日 時m
總1
時 
間

用書

曼 

講 
捋

會
费

講師

京大醫學部 初 4月24ロー5月:｝日 木、金1時問 4 ハ木講本 30 用書
代

松田正夫

五高エス會 〃 5月1日-5月10日 每口40分 6 小坂講書 12 — 吉井宗武

北越エス會 // 4月11日〜 水.金 — 同上新撰

Unu pageto
1 1 久保義郞

// 中 〃 金 en mia ler
neja vivo

2 渡邊正亥

エス普及會 
松山支部

初 5月100->160 每［12時間 14 第一講本 22 廣瀬武夫

名古屋エス 

クラプ
〃 4月15ロー6月中 水.金2時間 — 小坂講書 15 — 三险佐 

羽.下村

〃 中 4月 20H-* 木2時間 — サ ロ メ 16 —

橫須賀支部 初 4月お日一 火金り時間 18 短期講書 10 — 松葉菊延

中 5月5日一 月2時問 — 小坂講誉 4 — 〃

慶應エス會 初 6月2日 —— 〃 — 一

〃 中 4月22日〜 一
Hungaraj

Rakontoj — — —

// 诉究 4J]22[lf — Kubistoj — 一

三高エス部 初 每n 4〇分 —- 小坂議書 
手 引

30 一 西川艘藏

早大エス會 〃 5月13日f6月下旬 火金2時間 — — 大島發夫

東京YMCA 初 4 月19[Jf 土 2昧間 — 短 ŜS 22 50錢 平澤義一

本年累計・初等34〇中等8〇硏究科1。受講者' 初等6100中等22〇



全國エスベラント會一覽3） 〔累計77〕

無線電信講習所エス會 

北鬱鳥高女エス會 

帝大藥友會エス部
卓大エス會 

東北人學エス會 

東北學院エス會 

二高エス伶

靑樂エス普及會

東京市外目黑町同所

東京市外尾久町上尾久字石神同校內 

東京市本綁區帝大瞬學部藥學科 

東京市外野方町上沼袋!38舟崎ハ郞方 

仙臺市淸水小路51鈴木方

同市元寺小路189
同市大窪谷地89菊澤方

同市元寺小路153
仙臺エス俱樂部（以上を包括して）同市大窪谷地89 
上田エス會 上田市口出町濱井蛊絲科學研究所

名古屋エス協會 

大阪外語エス會

同市口出町小縣虑業竽校 

名古屋市中隔三田町55
大阪市天王寺區上本町8 T目大阪外語學校

一
郞
三
士
秀
一
文
忠
生
夫
藏
劇
實 

美
二
西
蛊
利
慶
義
廣
季
壽
仙
卵
俺 

竹

已

ci 

川
邊
度
川
脈
原
名
澤
澤
井
藤
司
田 

上
渡
伊
池
桑
营
岩
佐
菊
濱
安
村
原

北九州 Esperantistaro
門司エス會

小倉エス會

小倉エス硏究會

八幡エス會

戶畑エス會

Vべラエス俱樂部 

五高エス會 

朝鮮匸ス學會

門司郵便局畫信課 

小倉市京町 

同市山越町 

ハ嫦市通町2
戶畑市東本町3
同市沼之坂

熊本市黑髪町五高內

京城花園町107 （畫・本局4448）

司
政
雄
生
治
雄
武
雄 

隆
勝
國
茂
道
義
宗
誌 

根

野

中

石

两

井

山 

山
中
田
白
林
中
吉
大

Al Europaj kaj Usonaj Samideanoj!
I 

Kelkaj fervoraj samideanoj vizitos vin !!!

S-ro Jikiĉiroo Kaŭahara, profesoro de Cii 1100 Universitata en Tokio 
kaj unu el la direktoroj de nia Institnto alvenos JMarscilles en Ia komenco 
de venonta septembro por studi politikajn partiojn de ĉiuj landoj kaj poste 

de sia 8tudvojaĝotravojaĝos tra la tuta Europo, dum 2 jaroj. En la fino 
li intencas viziti Usonon.

S-ro E intaro Taki, membro kaj ekskom 让 ntano de 
nia Institnto, baldaŭ vizitos viajn landojn kun la akom- 
pano de sia bela edzino, kun kiu li edziĝis la lastan de- 
cembroiE Li nun estiis unu el la kompetentaj oficistoj 
de la fabriko ;,Taki-Sterka Fabriko/^ posedata de lia 
patro, kaj la celo de lia vojaĝo estas speciale studi ĝene
ralan progreson de ĉiuspecaj sterkaĵoj de la vizitotaj landoj.

S-ro Josi H・ Iŝiguro kaj S-ro Sukezoo Jamamoto； membroj de nia 
I nstituto, vizitos Eŭropon por partopreni la Kongreson de tutmondaj espe
rantistoj nunjaran>

Ni do petas tutkore, ke vi afable gvidu ilin, aŭ donu laŭeblan kon* 
silon rilate al iliaj studoj por ke iliaj celoj estu perfekte plenumita・

Esperanto-Instituto>Japana
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對譯詳註叢書 第六篇出づ

★ 女 ★ ★

レイモント短篇集

專喙德孑!!兩氏共譯並註解

三五版九十餘頁•美裝・價40錢稅2錢

その作品「農氏」の皿部作を以て先年ノーベル文學賞 

を受領し全世界にその命聲をはせたる新興國ポーランド 

の現文壇の雄レイモントの短篇「終焉」及厂阿片窟」の

二篇を收載す。

譯註者は我國エス界の大家今更喋々の辯を費すを要し 

ない。その譯文その註解共に我々學習者の好伴侶たるは 

言を俟たない。

エス語學習の秘訣を

この叢書にてつかめ

マテオ・ ファルコネ 價35

2. イ ネ 詩 集 價 40 JS 稅2錢

3. 魔 法 使 價40级 稅2錢

4. 代 理 通 譯 價40錢 稅2錢

5. 愛あ
る芒 こ ろ神あり （植 字 中）

財團
法人

東京牛込新小川町

本•エスペラント學會 i
振替東京11 325番 g



&本月號レヴヨ特別割引ヨ
★本月號任特別號ですから科學者へ宣傅用ざしても又自然科學學生の講習會研究 

會等にも利用でるますから餘分に印刷しました。御利用下さい。

★宣傳用に使用の方に(工特別に本號に限り(但10部以上御註文に限ち)

……・部送料共!0 1にてお頑ち致します

1伽1川|側伽 皿 伽 nnmnHHH 仙 !MinHiimiHmHm 仙仙1伽MmiMMHiHmiimmiinni

學會取次洋書目錄

★洋書は如何なる場合でも前金託文でなければお送り致しません★

--------再着在庫書…

特にお獎めする好適讀物

★Bulgara Antologio. Ivan Kres- 

畑皿疔編。ブルがリヤ作家の寫说.、小傅記な 

付し.詩.散文の珠玉を集めたみもの・餘り 

世に紹介されぬ小國文藝を;の書によって充 

分知悉し得る。文學愛好家の是非證むべきも 

のであち。絕版物、學會には多數在庫めり。

..............................................................1.50 (6)

★Bulgara Lando kaj Popolo. 
KrestanofT著。プルカ・リヤの地理、歷史、風 

俗、國語等に亘り詳細に述べた書。長く土耳 

古の支配下にあったブルガリヤが遂に祖國沧

取戻L得た歷史を語る。地! 入. 絕版物。…

.................. ...........................................123 C43

★El la Proksima Oriento. Kg 
tanoff著。餘り世に知られない近東の小國民 

の歷史・文化を說明したもの、ウクライナ・ 

vトゲイヤ、エストニャ、フィンランド等を 

含む。絕版物。;................... 0.90 (2)

Malrica en Spirito.原作家 Buithuis 

の戯曲脫走兵ざして死刑を宣告せられた 

Albertoが刑執行の前夜秘かに母に會ひに蹄 

へみ。白痴の弟Johanoは兄の軍服を着て營 

倉內に歸へり，翌日Albertoでなくて白痴で 

める事發見されて放免过なる。……030〈6)

, 定Ml!0«□任)

★Fatala Ŝuldo,新進作家 しionel

D茂Isas著。交靈術に巧みな過去を透視すみ

婦人が說く因果律を眼前に現す面白い小說。

Teozofioに興味を右する人の好個の讀锄。…

.......................................................... 1.10 (10)

★La Paĝio de F Reĝino- Praha 
に於けみ第】3回萬風ヱス大會のPostkon

greso ［二Budapest \t於て演ぜられナ:喜劇。あ 

る詩人が學士院に推薦せられるべき戯曲に沒 

頭してゐる中に眠り込んで戯曲の表題の夢を 

見ろ・又家主の銀行家の騷ぎが織込まれる。 

譯は Kaloscay......................................... 0.25 (2)

★Sendanĝereco de Francujo. 
佛蘭西前大臣Honnorat氏著、前伊太利首相 

Ni tti氏のDanĝero de Eŭropoには大戰の根 

源及戰後の不安に對して佛!®西が最I大なみ 

責任を持つ事を暗示したのでこれに對すみ反 

駁の爲に著したもので、本書は實に佛伊兩國 

の大政治家同志の大論戰を示すIのである。 

しかも逸早く Nittiの原書をエス譯して發表 

したのに對抗して二の機を逸ぜす佛國の同志 

が政府を動かして出版したもの。- 0.50 ¢4) 

4*Verdkata Testamento.原作詩人 

Raymond Schwartz著の諧適詩集〇 一例む擧 



ければHeineの詩Zamenhof譯のEn Sonĝo 

CFund. Krestomatioにあり)なもち■って

En sonĝo, fi! cimon mi vidis 
Kun vangoj malsekaj de sango, 
Sub mia ĉemizo ĝi sidis 
Pikante min per sia lango.

何度證んでし面白い。..............too C4)

¥Prozo Ridetanta. Raymond Sch- 

wartz 著散文集〇 Verdkata Testamento に 

劣らず滑稽諧謔に充ちてゐあ。棄場所に困っ 

た古い煙突が到頭警察まで持込まれろ騒等 

bonhumoruloには好適のしの。....1，50 (6)

★Stranga Idilio. Ario Bates 著小說, 

難破して海岸に打上げられ了:•靑年Tnomas 

AVainwrigĥtは少女Kolumbinoの手厚い看 

護により漸く元氣になつ仁が彼は口分の名前 

を思出ぜない。その中に二人は互に深く戀す 

あやうになり.最後に彼は記憶加回復Iて二 

人は幸福になるさいふ筋。譯文明快。0.30 ¢2) 

★La Vailgfrapo. Abraham Dreyjus 
著喜劇一慕物。二人の男が喧嘩もして仲裁人 

が寺男である。二人の惡口雜言は仲々終らな 

いが最後に妥協して握手すあ。……〇・3〇⑵ 

★Ginevra・ Edm. Privat 博士原作劇。 

アーサー王物語か取入れたもの。王妃Gine

vra ミ圆や・の騎上しancelotの戀物辂〇文章 

□勿論流麗比無、讀者も魅すみに足る。

............................... ..............................0.15 (2) 

★Tri Angloj Alilando. 國際中央 

委員會長John Merchant氏原作小說三人の 

英國人が外阈へ旅行するが.失敗锻出であち 

がその中の一人がエスペラソチストでそのお 

隆でその度每に助から过いふエスペラント宣 

傳4説である。.... ................ 〇・55 (2)

ザメンホフ博士着 書S/VW\ZK/W

★Aldono al la Dua Libro...................0.25 (2)
★Rabeno de Baharafi ........................9.55(4〕

★La Rabistoj........................................0，g0 (4)
★La Revizoro........ . ..............................0.80 ⑷

★Higenio en Taŭrido........................... 0,83 ⑷

*La Batalo de 1'Vivo....................... 055(4)
-^Fundamento de Esperanto....... ....... 0.65 ⑷

★Hamleto................................................〇7〇 ⑷

★Anderse叫 Fabeloj.第一第二卷共••〇80 (4)

馆............................ 1.30 (6)

★Rakontoj el Biblio ............................ 0,30 (2)

^Lingvaj Respondoj..............................0,70 ⑷

★Proverbaro Esperanta......................... 〇7〇 (4)

★Fundamenta Krestomatio 1.80 (8)

7・50 曙民地(55)★Originala Verkaro

作

★Saltego traas Jarmiloj 2.85 (8)
★Diablidoj .............................................0 35 (2)
★Bukedo I, II,二卷で.............0.60 (4)

«Prologo 詩集................... 0.40 C2)

★La Landoj de Fantazio 小說…上製 2-65(12)

*Je la Nomo de r Vivo ....................1.10 (4)

★Krioj de 1'Koro 詩集 0.15 (2)

★Lilio, Sinotte 作小說 1,35 ⑹

★Vi, Sola, Esperanto............................0.18 ¢2)

★Modernaj Robinzonoj ....................... 0.85 (2)

★Migranta Plumo戯曲小説詩集……150 (4)

報Karlo. Privat 著。................ 0.25 (2)

★Abismoj 小說..................... 1.55 (4)

^Ginevra. Privat 著。.............. 0.15 (2)

★Laŭroj 名作集......... 0.80 (4)

★Du Rakontoj 小說二編•............0-30 ¢2)

★Stranga Heredaĵo 小說............285 (8)

★Sep Rakontoj 小說集........... /•・〇.55 (4)

★Hundo Parolanta 喜劇......... 025 (2)

j^Vivo de Zamenhof .........  1・60 (6)



★Morto de Danton； A. Tolstoj  〇-85〔 2 ) 
★Natan la Sagulo, Lessing 劇 1-00(4) 
★Kio povas okazi 小說.......... 〇-23 ( 2 )
¥ Songo de Somermeza Nokto 劇••・〇-40 (2) 
★Portreto, Gogol小說 .......... 〇・55 (4)
★Luno de Izrael, Haggaid 作 1-90 ¢6 ) 
★Kalifo Harn Alraŝid ..........:...... 〇・15 (2)
★Barbra, Jerome K・ Jerome 劇•••〇.55 C2) 
★Malnovaj Paĝoj 小說集........ 〇-40 ( 4 )
★ Fausto 1.Komentario ミニ册で…0・80 (4) 
★Atta Troi!ハイネの長篇詩...... 0 80 ( 2)
★Bombasto Furioza 喜劇.........010 ( 2 )
★Boks kaj Koks, Morton 喜劇....015 (2)
★Aventuroj de Lasta Abenceraĝo •••〇.15(2) 
★Camera Obscura 小說........... 070 ( 4 )
★Reĝo Lear 沙翁劇.............••145 (6)
★El la Landoj de Ruinoj ................012 (2)
★Kaatje, Spaak 作の劇........... 0-80 (6)
★Sokrato 劇....................... 0 65 ( 6 )
★Advokato Patelin 劇..............030 ¢2)
★Karavano, Hauff 作小®t................ 0.55 (2 )
★Cavalleria Rusticana 劇......... 035 (2)
★Morto de Blanjo ................... 0-35 (2)
★Kandid. Voltaire 著〇........... 0-95 (4)
早Karto Mistera. Payson 譯〇 .... 0.30 ( 2 )
★Ok Noveloj 小說集..............0.55 (4)
★Elekt. Humoraj Rakontoj................ 0,20 ( 2 )
★Aelitfi, A. Tolstoj 小說......... 170 (6 )

★Kantistino, Ilauff作.............0,40 (2)
★Venecia Komercisto 沙霸嵐:J.......... 0-80 ( 4 )
★Aspazio, Leono Zamenhof 譯....0-80 (4)
★Eĉ en Doloro ni estu ĝojaj........... 0,35 (2)
★Du Noveloj, Jokai 小說.........0 45 ¢4 ) 
★Sinjoro Vento kaj S-ino Pluvo …0.40 C 2 )
★Malbela Anasido, 伽噺..........0.05 (2)
★Ŝakludad〇 劇.......... 035 (2)
★Verdaj Fajreroj 詩集............0,40 (2)
★Halka歌劇 Grabovski 譯....... 045 ( 4 )
★Amfitriono, Moliĉre 喜劇 ..... 0.55 (4)
★Rompantoj, 〇 monologoj.............. 0-40 (2)
★Vojaĝo interne de mia Ĉambro.......0,30 (2)
★Bela Joe……上製 265 (6)並1.85 (6)
★Dormanto Vekiĝas 上 265(8)並!85 (6)
★Tradukoj el Francaj Poezioj ....... 0,25 ¢2)
4>Manon Lescaut ................................. LIO (4)
★Ruĝa Floro........................................010 (2)
★El la Lando de Blanka Monto.......0 55 ( 2 )
★Marjo 小品....................0.45 (2) 
★En Okcidento nenio Nova Reuiarque 作

........................... 业製 2.50 (8)
★Vendetta 小說 .........

★Interrompita Kanto 小説 

* Pundo de Mizero 小說… 

★Palaco de Dangero 小說 

^Malŝparulo 劇.........

0.55
0.30
0.30
3.10
1.05

(4)
(2)
(2)
(6)
(4)

★lnternacia Mondliteraturo 世界代表文懿叢書... ............

1. Hermano kaj Doroteo
2. Legendoj, Niemojevski
3. Elekt. Noveloj, Turgenev
4・ しa Nigra Galero, Raabe
5. Camera Obscura
6. Skizlibro, W・ !rving

Petro Schlemiel

8- Nuntempaj Rakontoj
9- Hebreaj Rakontoj

11-12« Deklaracio 有島

13- Ses Noveloj, Allan Poe
14- La Firmao, Balzac
15 Orientaj Fabeloj
16- Noveloj, Sienkiewicz

各號 070 (4\ 倍號!.40 (6)

17. Insulo de Feliĉuloj
18- Barbaraj racootoj
19. Ano de 1'Ringludo 
2〇. Servokapabla
21.Nobela Peko

★EBI叢書................

Rusaj Rakontoj Sibirjak
Don Kiboto Servantes 
Amoro kaj Psihe, Apudus 
Bulgaraj Rakontoj, Vazov 
Reaperantoj, Ibson (倍號) 

Komerca Korespondo 商業文

各號0.18 (2),倍號は0.36 (2),三倍號0.54 (2)

Konsiloj pri Higieno
Reま〇 de Ora Rivero, Ruskin 
Lasta Usonano, Mitchel
Hungaraj Rakontoj 
Nordgermanaj Rakontoj 
Instituto Milner 戀愛學枚

Noveloj el Nigra Arbaro
Intervidiĝo
La Patrino, Zahn
Elzasaj Rakontoj 
Sub la Nego (三倍號) 

Amkonkurantoj, Schmidt



★llustrita Biblioteko ...............各輯1.10 (4>
第］輯 東洋物語:Devi Angreni; Ribele- 

inaj Virinoj; Sakuntala; Mil kaj Unu Noktoj.
第 II 輯 海の物語:Ŝi^Karpentisto ; 

Navigado estas necesa; Gudrun; La Ilanta・ 
taj Ŝipoj ・

★Tulmonda Biblioteko世界名著叢書第d輯 

六册、第】I輯£册...........各輯2.C0⑻
I: Mateo Falcone; Malgranda Johano ;

Memdisciplino; Norda Vento 等 〇

II: Grekaj Papirusoj ; Kapitanfilino ;
Homa Lingvo; Bonhumoraj Rakontoj 等 〇

［學 P _用 需】へWWWX^

^Oficiala Klasika Libro ....................0.40 (2)
j^Bennemann エス獨辭典.......... 240 (4)
4>Benoeuiano 獨エス辭典.......... 435 (8)
-^Christaller 獨エス辭典 ...........6 59 (8)
^Chr3s(&|ler t. Esperanto .................... 0.53 (4)
★Esperanto Toacher ............................ 0.55 (4)
冷MilHdgeエス英辭典 ............. 4 40 (6)
★Cours Methodique 三册で........ 1.20 (8)

★Petit Cours Primaire ........................0.35 (4)
^cMaupin エス佛辭典 ............. 0-80 (4)
★MaupJn佛エス辭典.............. 1.60 (8)
★Edinburghエス英■英エス辭典……0.90 (2) 
★Unua Legolibro, Kabe ............. C-70 (4)
早Vortaro de Esp , Kabe.....................1.00 (8)
★Etimologia Leksikono......................... 1.35 (6)
★Kompleta Gramatiko .........................2-10 (4 •

科舉社团宗St其他 7*

^Laborcarto勞働大憲草 ....

★Kormalsanoj 心按病........

★Evoluo de Telefonio...............
★Franca Gramatiko...................
★Evangelio de Horo ..............
¥Etiko ........................................
★Sekspsikologio .......................
★Inicado Matematika................
^Elementa Fotografa Optik〇…
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★Varmkairuro 熱療法..............045 (4)
冷Monadologio de Leipniz ................0-15 (2)
★Teknika Vortareto 敎育、心理學…0.20 (2) 
^Interoacia Farmacio......................... 1・65 (18)
^Fundamento de Kvakerismo.............〇・95 ( 6 )
★Internacia Kantaro Tekstaro ....... 0.80 ( 2 )
冷 n >> も符付......2.30 ( 6 )
J^Internscla Radio Maaual...............0.15 (2)
^Internationa 1 Language-*...............025 (2)

...................................... 切取り線.......................................

★第18回日本エスベラント大會參加申込書資

氏 名（振假名付）.........................  一

住 所一..............一  ........... ............ ... .

職 業（18歳未滿は年齡）........................................ .....

地方會所屬（叉"單獨）.….…一.......... -............ ….…-............

到着の時日ー....... 一....... ... . . ...........    :..... .....

合宿希望の有無.... ........ ..........一-…1............... ...................

備 考........ 一…...... ....................................

年 月 日



本邦で 
出版の 學會 取次書其他目錄像勰熾雲韻卿）

慨灵送す 

女ザ博彳演說集•…•…•…… ........ ⑷加4
★花の空の星の如く〔同上和譯）••…0・80・6 
★我國におけみ外雰詔問題ミエス語…0.60 4 
★心の片隅….........  •….•…050 .2
★詩集花束...........................〇80・4
★緣の星に憧れて……:……-7............ 120 .8

☆新覽壬fエス文':… ....... 0-30-?
喰•賤 夢（エス文）..... ..... ••—■0-20 -2
★大成和エス辭典 ............... 4.8*3.18
★模範エス會話...................... 1-20-4
★3痂マルタ（改造文庫:.............〇-30 4

够日本語エスペもント小辭典（三高）［普及版］（（値下））......... 0.50 .2
◎模範エスペラント獨習（秋田・小坂共藩）〔普及版〕............. 1が・8

・日•エス•支・英 魯 話 ビ 辭 書......... •〔淳及版〕0.65.6〔上製〕0.85・6

金〒之ぺ吕・ノ上紺ハ1斤工雋級、 ••綠星光下の地球、旭昇为掘士山の二種も力 
◎エスヘフノト紿ハノウチI剌繡丿 •（男女別申出の事）各1農75錢送料各2錢 

★JAPANAN LINGVON per “ Romaz厂（鸚殳務學の）進呈侶期&） 

★器養冷律 Kvara Oficiala Aldono —覽裘 囁毗蹩 もの）、送附の勾J 
处蓄音機レコード（針殳）（近日出來） :

吹E. S. P. .... ........ ....... ...........
>r Esperanto （U. E. A.機關紙）

一部送料共22綫

-部送料共!5賤

（エス社會連動雜誌） （一部郵稅共22踐・

エスペランチストは誰しも讀まねばならない

ZAMENHOF博士の著書（〇
部數澤山着荷n en
硏究 '■講習倉等で御利用下さい——

★本號所載のエス科學文獻女
【定價送料等は本號!61-167貞にめり】

大いに御註文下さい

•…品切になれば先方
^INICADO MATEMATIKA
★ALEGOR!〇 EL LA NATURO
★PRI LA ORIGINO DE V HOMO
★ELEMENTA FOTOGRAFA OPTIKO
資EL LA MONDBILDO DE V NOVA FIZIKO 
★KEMIO DE V UNIVERSO
★ MA^INFAKA ESP.-VORTARO
★LA EVOLUO DE LA TELEFONIO 

より取寄せます…….|| 
★KONSILOJ PRI HIGIENO 
^POLIGLOTA VADE MECUM DE INTERNACIA 

FARMACIO
★SEKSPSIKOLOGIO 
★INTERNACIA RADIO MANLAL 
★HIGIENO KAJ MORALO

——其71他——.;囁B

★LA VOJO AL LA SCIENCO DE ESTONTO
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四月のーー新學期の

エスペラント講習には
〇・<!•/!■• ■•■■■・・・••・、・ r> •■■・穴 ・・、・・・•<>■ ■■*■■•■■・■■•■■'■・、・r!・ 〇・ハヽ•ハ・・

En La Mondon

«:
初等講習用

Venis Nova Sento!! 〇

c:
■・〇y ■■•■ハ■ハ■ハ・レ  w・〇

エスペラント講習用書
小坂著四六判60 K 35錢（稅2錢）

エスペラント短期講習書
學會編菊判40頁20錢（稅2錢）

エスペラントの學習は 

今が好期です
・ n •■■•・、・・いn穴“■・介•・ゝ・・・•■• •*"•■・・・、・｝ 

講習用專 算

エスペラント初等讀本
井上著四六判60頁30錢（稅2錢）

中等講習用

エスペラント捷徑善 

エスペラント講座

Iエスペラント中等讀本
■ r
〇 四六判6）頁30錢（稅2錢）
■ •
■ •

善骸骨の舞跳
■ ■

H 菊半截70頁40錢（稅2錢）

・・ ・ ------- --------

魯倫 敦 塔

H 菊半戯28頁15錢僦2錢）
・・C：■•""■•“■■■•“■“■"■•e・ハ・■“■"■•fi.n.n.n •■、•・いn・・m・t1・n・n.m■uハ・■•■■•“八ね w・qリ\”.“・Ĉj ・“”“计.w■"ハ".〇 ・■" w“p・・

學習用書 畚

エスペラント對譚詳注双書 昭

1.マテオ•ファ儿コネ〇 

2•ハイネ詩集冒 

3.魔 法 使ii 
4•代理通譯〇 

6.レイモント短篇集豊 

（第一篇35踐其他各40錢各册稅2錢）彗
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営 硏究用書
t? 一

資エスペラント發音硏究呀
C A■ ■

費リングヴィ・レスポンドイ评｝
・・

養愛の人ザメンホフ•理｝
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峯贾日本エスペラント學會出版部

柬京牛込新小川町振替東京11323番

•■皿 56 .化化化叱?:2ミ:2:农::怎22

カードビ辭書

エスペラント單語カード售
720枚1111170殘（稅12錢） 黑 

エスペラント文例集〇 

1H70錢（稅8錢） H

新撰エス和辭典I
75踐（稅2錢） 翠



La Revuo Orienta——Monata organo de Japana Esperanto-Instituto,
Ŝio^ogaŭamaĉi 111，15, Uŝigome> TOKIO, Japanujo; abono internacia 7svis. frankoj.

我國に於けるエスペラ > 卜普及・硏究•實用の中心機關

駛日本エスペラント學會
【東京市牛込區新小川町三の十五】【振替口座東京11325番】 六

業

目 的エスペラントの普及・研究•實用
エスペヲソトに關する各種の硏究爲査及其我表 ’

雜誌及圖書の刊行等

講演會・講習會の開催及後援

其他衣會の目的を達成するに必耍ミ認むち事業

普通維持員 年額2M140踐（b）正維持員 年額3圓 

賛助維持員 年額5圆 （d）蒔別維持貝 年額10 Bl以上 

終身維持員一時金100E!以上

⑷
（b）
（C）
（d）
（a） 

倉費弟

メ Q壬箱f住所、職業・姓名（振カナ付）も明記し會費一年分を支拂へばよ 
ハ曙于旗\い。（振替送金最し安全）

（1.毎月研究雜誌“La Revuo Orienta »の配布もうく

維持員 2.出版圖書の割引をうくもこさめり

の 特 曲 3.語學上の質疑其他一般の問合の返事をうく
ヽU.宜傳の「桀」その他宣傳材料も無料でうくる二壬も得

t»
ね

詳しいこさ（Ĥ直接お問合せ下さい

役 員名簿（五十音順）

鬲厝氯象臺長人石和三耳E 理 那文傅 高桶順次郞 理 事 大井學

理事 秋田雨雀 同 柬朝都長 土岐善麼 同 三石五六

上野孝男 K & 博 西成甫 爭 農孚校艮 清水勝雄

女大敬授 河崎むっ 同 美野田琢磨 同 注季士 井上萬壽藏

同 中大数授 川原次吉郞 易 偉 篦月周三郞 KL 間 社博男爵 穗積重遠

周 文 W 黑板勝美 同 東WRB 柳田國男 同 子 爵 三島章道

同 專大敢授 小林鐵太郞 お: 8!道技埼 小坂狷二

1 本誌購證料 （郵稅別）

1 一部 ■020
學會維持員にH 

無代碩布す

!牛年分
H1.20

1
1 一年分
■ — ---- -----

IM2.40

1本會振替熄品欝g "325 »
L 口座錚1赛毀端鬆歳9霍
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昭削五年五月二十五n fa «
昭和五年a n -H 21?

泵京市牛込氏新小川町三ノ
編輯兼 
發行人

大 井
學!

漿京市rtima三崎町三ノ ー円六s

印刷人 高見澤保 芳

（一 皿 印》! 所）■

東京市牛込區新小川町ヨノ

發行所
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